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RESUMO 

 
A epilepsia é uma doença neurológica crônica caracterizada por uma 

hiperatividade anormal dos neurônios que geram impulsos nervosos recorrentes, 

espontâneos, paradoxais e sincronizados, podendo ou não produzir crises convulsivas. 

Esse transtorno neurológico é um dos mais comuns e afeta aproximadamente 70 

milhões de indivíduos no mundo. Cabe ressaltar que cerca de 30% dos pacientes 

desenvolvem farmacorresistencia em relação aos antiepilépticos disponíveis na clínica. 

Ademais, o uso desses fármacos pode estar associado ao surgimento de efeitos 

adversos graves. Estudos têm mostrado o potencial terapêutico de substâncias 

bioativas isoladas a partir de produtos naturais no tratamento de doenças do sistema 

nervoso. Por exemplo, compostos isolados a partir de venenos de artrópodes contem 

neurotoxinas que apresentam afinidade por estruturas moleculares do tecido nervoso, 

podendo agir em receptores, transportadores, canais iônicos dependentes de ligante e 

de voltagem localizados na membrana neuronal ou glial. Nas últimas décadas com o 

aprimoramento de técnicas de isolamento e síntese de compostos isolados de venenos 

ocorreu um aumento no número de pesquisas com foco no desenvolvimento de novos 

fármacos. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi investigar os efeitos 

neuroprotetores da administração de melitina (MEL) intracerebral em ratos submetidos 

ao modelo de crises convulsivas induzidas por bicuculina (BIC). Para isto, ratos Wistar 

machos (3 meses) foram submetidos a cirurgia para a implantação de cânula unilateral 

no ventrículo lateral e após o período de recuperação receberam previamente uma 

microinjeção de solução salina (Grupo controle, NaCl 0,9%) ou MEL (Grupo tratamento, 

MEL 0,1 mg/por dose). Primeiramente, os animais foram avaliados em um campo 

aberto (CA) por 20 min e em seguida submetidos ao teste de labirinto em cruz elevado 

(LCE) por 5 min, e os comportamentos dos animais foram registrados através de 

filmagem para posterior análise comportamental. Para a avaliação da atividade 

anticonvulsivante os animais receberam previamente salina ou MEL, e após 30 min os 

animais receberam microinjeção de BIC (10 mg/ml) e novamente foram observados no 

CA (20 min). Nossos principais resultados mostram que a administração de MEL 

provocou um efeito hiperlocomotor nos animais quando avaliados no LCE, além de 

aumentar o tempo de latência para a primeira crise convulsiva e proteger 90% dos 

animais de crises tônico-clônicas induzidas pela BIC. Tomados juntos nossos 

resultados sugerem que a MEL apresenta potencial anticonvulsivante, entretanto, mais 

pesquisas são necessárias para elucidar seu(s) mecanismo(s) de ação.  

 

Palavras – chaves: Produtos naturais, Venenos, Neuroproteção, Melitina, Crises 

convulsivas. 
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ABSTRACT 

 

Epilepsy is a chronic neurological disease characterized by an abnormal 

hyperactivity of neurons that generate nerve impulses recurrent, spontaneous, 

paradoxical and synchronized manner leading to seizures or not. This neurological 

disorder is one of the most common and affects approximately 70 million individuals 

worldwide. In addition, pharmacoresistance epilepsy may be observed about 30% of 

patients and, the long-term use of antiepileptic drugs may be associated with the 

emergence of serious side effects. Previous studies have shown the therapeutic 

potential of bioactive substances isolated from natural products in the treatment of brain 

diseases. For example, compounds isolated from arthropod venoms contain 

neurotoxins that have a high affinity for molecular structures in nerve tissue, such as 

receptors, transporters, ligand- and voltage-dependent ion channels in the neuronal or 

glial membrane. Over the last decades, there was the development of new isolation 

techniques and synthesis of compounds isolated from venoms focusing on the 

development of new drugs. Thus, the aim of this study was to investigate the 

neuroprotective effects of intracerebral administration of melitin (MEL) in rats submitted 

to the bicuculline-induced seizure model (BIC). Male Wistar rats (3 months) underwent 

surgery for the implantation of a unilateral cannula in the lateral ventricle. After the 

recovery period, animals received previously microinjection of saline solution (Control 

group, 0.9% NaCl) or MEL (Treatment group, MEL 0.1 mg/por animal). Firstly, animals 

were evaluated in open field (CA, for 20 min), afterwards in the elevated plus maze test 

(LCE, for 5 min). In the second experiment, the animals received microinjection of saline 

or MEL 30 min prior to the administration of BIC (10 mg/ml), and their behavior were 

analyzed by 20 min in CA according to a seizure scale. All behavioral data were 

recorded through the video-tracking software for behavioral analysis. As result, MEL-

treated rats increased the locomotor activity in the LCE, but no changes were observed 

in CA. Moreover, 90% of MEL-treated animals were protected against seizures induced 

by BIC, and there was increase of the latency for onset of seizures. Thus, MEL has an 

anticonvulsant potential, however, further work is needed to elucidate its mechanisms of 

action.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Aspectos gerais da epilepsia 

 

A epilepsia é uma doença do sistema nervoso central (SNC) caracterizada por 

uma predisposição para gerar convulsões epilépticas recorrentes, e provoca 

consequências fisiológicas, cognitivas, psicológicas e sociais negativas (Fisher et al., 

2014; Beghi, 2019). A Liga Internacional contra a Epilepsia (ILAE, 2017) estabeleceu 

que a epilepsia pode ser caracterizada a partir das seguintes condições: (1) pelo 

menos dois episódios de convulsões não provocadas (ou reflexas) ocorrendo dentro de 

um intervalo de 24 horas; (2) uma convulsão não provocada (ou reflexa) e uma 

probabilidade de novas convulsões semelhante ao risco geral de recorrência (pelo 

menos 60%) após duas convulsões não provocadas ocorrendo nos próximos 10 anos; 

e (3) diagnóstico de uma síndrome epiléptica (Fisher et al., 2014). Há evidências que 

aumentam a probabilidade do desenvolvimento de novas crises, e estas incluem (1) 

atividade epileptiforme no eletroencefalograma (EEG) ou (2) uma potencial 

anormalidade epileptogênica em imagens cerebrais (Beretta et al., 2017). 

As crises convulsivas podem ser classificadas de diversas formas e são 

fundamentadas de acordo com os sintomas clínicos apresentados durante os episódios 

de crises e na localização encefálica das descargas elétricas anormais que são 

observadas através de eletroencefalograma (EGG) e exames de imagens cerebrais 

(Sena, 2011). Desta forma, podem ser definidas pelo início como focal, generalizada, 

desconhecida ou não classificável (Fisher et al., 2014). A crise focal é originada em 

redes neuronais limitadas a um hemisfério cerebral, na crise generalizada há ativação 

neuronal em ambos os hemisférios de acordo com o comportamento e o EGG (Berg et 

al., 2010; Berg and Millichap, 2013). Quando a crise tem o início desconhecido há 

outras manifestações conhecidas, e por fim há crises de início não classificado que 

ocorrem quando há claramente um evento de convulsão, porém sem início 
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classificável, cabe ressaltar que durante a crise de início focal, o quadro pode se 

desenvolver para uma crise generalizada (Figura 2) (Falco-Walter et al., 2018). 

 

 

Figura 2. Classificação operacional dos tipos de crises convulsivas a partir do ILAE (adaptado de Fisher, 

2017). 

 

A epilepsia é um dos transtornos neurológicos mais comuns afetando 

aproximadamente 70 milhões de indivíduos no mundo (Danelon et al., 2017; Maguire, 

2019). Aproximadamente 90% dos casos de epilepsia são encontrados em regiões 

economicamente em desenvolvimento e 75% destes pacientes não têm acesso a 

nenhum tipo de tratamento por estarem situados em países de baixa renda, enquanto 

que em países de alta renda esta lacuna de tratamento cai para 10% (Meyer et al., 

2010; Ngugi et al., 2010). Além disso, um terço dos pacientes diagnosticados com 

epilepsia apresentam episódios convulsivos não controlados por dois ou mais fármacos 

antiepilépticos ou também não respondem a outras terapias (Stafstrom and Carmant, 

2015). A cada ano, estima-se que no mundo 2,4 milhões de pessoas são 

diagnosticadas com epilepsia (Singh and Trevick, 2016).  

Os fatores de risco conhecidos para a epilepsia são diversos e variam de 

traumas cranianos desde o nascimento até pessoas de qualquer idade, síndromes 
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cromossômicas/genéticas, complicações metabólicas, tumores, infecções no SNC, 

entre outros (Singh and Trevick, 2016). 

Há três mecanismos principais para a ação de fármacos antiepiléticos, (1) 

bloqueio da despolarização neuronal através do bloqueio de canais iônicos como de 

sódio, cálcio ou potássio; (2) inibição da excitação neuronal mediada pelo 

neurotransmissor glutamato ou (3) estimulação da inibição mediada pelo 

neurotransmissor ácido gama aminobutírico (GABA) (Bui et al., 2015). No entanto, a 

utilização crônica desses fármacos pode gerar uma série de efeitos adversos (Kim and 

Oh, 2012). Por exemplo, a retigabina, causa coloração azul da pele e do pigmento da 

retina (Garin Shkolnik et al., 2014), e fármacos como a carbamazepina estão 

associados à osteoporose e aterosclerose acelerada (Chuang et al., 2012). Além disso, 

outros efeitos adversos podem ser observados no uso da maioria dos fármacos 

antiepilépticos, como consequências negativas relacionadas ao desenvolvimento 

neurológico, como é o caso do uso do valproato durante a gestação (Thomas and 

Cunningham, 2018).  

1.2. Produtos naturais de origem animal e vegetal 

 

Os produtos naturais obtidos a partir de plantas, animais, micro-organismos e 

organismos marinhos têm sido utilizados por seres humanos desde os tempos pré-

históricos para aliviar e tratar doenças. Segundo registros fósseis, seres humanos 

utilizam produtos naturais para fins medicinais há no mínimo sessenta mil anos 

(Fabricant and Farnsworth, 2001). Ao longo dos anos o interesse por estes produtos 

vem aumentando, particularmente para o desenvolvimento de cosméticos, alimentos e 

medicamentos (Tubaon et al., 2014). A partir da década de 80 até 2010 cerca de 26,8% 

dos novos medicamentos aprovados pelo Food and Drug Administration, (FDA) órgão 

regulador norte americano, sendo obtidos a partir de produtos naturais. Isto se aplica 

também para fármacos bem conhecidos e utilizados como paclitaxel (anticancerígeno), 

artemisinina (antimalárico) e daptomicina (antibacteriano) (Morrison, 2014). 

A maioria das substancias bioativas isoladas de plantas e venenos de animais 

são utilizados para defesa e sobrevivência da espécie sendo capazes de repelir e/ou 

matar outros organismos, incluindo grandes vertebrados (Mortari et al., 2012; Schuman 

et al., 2012). Por serem heterogêneos em relação à constituição química estes 
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compostos possuem substâncias estruturalmente diversas, como por exemplo, 

compostos fenólicos, terpenoides, alcaloides, enzimas, peptídeos, proteínas, entre 

outros. Esses compostos por sua vez possuem ampla atividade biológica, incluindo alta 

afinidade por diferentes sistemas biológicos (Awad et al., 2007; Johnston, 2015; Silva et 

al., 2015; Zhang et al., 2013).  

Os venenos de animais são uma rica fonte de compostos naturais que possuem 

seletividade por diversos alvos biológicos, por exemplo, estruturas moleculares do 

sistema nervoso (Fry et al., 2009; Lewis and Garcia, 2003; Tedford et al., 2004; Yang et 

al., 2018). As toxinas encontradas em venenos de invertebrados e vertebrados podem 

modular sinapses, propagar ou bloquear potenciais de ação, atuando seletivamente em 

receptores, transportadores e canais iônicos (Cherki et al., 2014; Silva et al., 2015). 

Muitos pesquisadores sugerem a utilização dessas toxinas como ferramentas para 

auxiliar a compreensão dos mecanismos neurobiológicos. Além disso, a bioprospecção 

destes compostos pode auxiliar na criação de novos modelos de fármacos para o 

tratamento de transtornos neurológicos e neuropsiquiátricos (Harsch et al., 1998; 

Jackson and Usherwood, 1988; King, 2011; Ridgeway et al., 2000; Silva et al., 2015; 

Amaral et al., 2019; Camargo et al., 2019). 

Ao longo dos anos, alguns medicamentos vêm sendo sintetizados a partir de 

veneno de animais (Vetter et al., 2011). Um exemplo é o fármaco comercializado como 

Prialt® (ziconotida) desenvolvido a partir do composto sintético SNX-111 obtido do 

veneno do caracol marinho (Conus magus). O SNX-111 foi sintetizado a partir -

conotoxina e aprovado pelo FDA como analgésico e neuroprotetor (Miljanich, 2004; 

Brinzeu et al., 2019). Outro exemplo é o exenatide (Byetta®), um agonista do peptídeo-

1 tipo glucagon, obtido e isolado a partir da saliva do lagarto conhecido como monstro 

de Gila (Heloderma suspectum) aprovado em 2005 para o tratamento de diabetes 

melittus (Malone et al, 2009; Yap and Misuan, 2019). 

A biodiversidade de compostos encontrados em venenos é imensa, entretanto, 

embora a necessidade de desenvolvimento de novos fármacos para o tratamento de 

doenças do cérebro sistema nervoso seja crescente, os estudos relacionados à 

atividade in vivo destas substâncias ainda são limitados (Mortari et al., 2007; Chow et 

al., 2020).  
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1.3. Epilepsia e o uso de venenos para seu tratamento 

 

A bioprospecção de substancias a partir de produtos naturais vem ganhando um 

importante papel, considerando que os fármacos atualmente utilizados para tratar 

transtornos neurológicos como epilepsia apenas atenuam seus danos, além de haver 

uma alta ocorrência de efeitos adversos graves durante o tratamento farmacológico 

(Silva et al., 2015).  

Como já mencionado anteriormente, estudos desenvolvidos com venenos de 

artrópodes têm focado na bioprospecção de compostos bioativos com potencial pró e 

anticonvulsivante (Noga et al., 2015). Por exemplo, um estudo mostrou que a 

administração intracerebral (i.c.v.) do veneno da vespa Polibia ignobilis em ratos 

induziu crises tônico-clônicas generalizadas, seguidas de depressão respiratória e 

morte. Por outro lado, quando o veneno foi desnaturado e previamente administrado 

em ratos aos agentes convulsivos bicuculina (BIC), picrotoxina e ácido kaínico (Cunha 

et al., 2005) este protegeu os animais das crises tônico-clônicos, sugerindo que há 

compostos resistentes ao processo de desnaturação que apresentam potencial 

anticonvulsivante. O veneno da espécie de vespa Polybia occidentalis também 

apresentou potencial efeito anticonvulsivante protegendo ratos de crises convulsivas 

induzidas por BIC, picrotoxina e ácido caínico, no entanto, foi ineficaz em convulsões 

induzidas por pentilenotetrazol (PTZ) (Mortari et al., 2005). Além disso, um estudo com 

o veneno de outra vespa a Polybia paulista relatou efeito ansiolítico deste veneno 

quando administrado previamente ao agente convulsivante PTZ em ratos quando 

avaliados no LCE (do Couto et al., 2012). O que pode ser relevante já que muitos 

fármacos ansiolíticos (benzodiazepínicos) são usados no tratamento da epilepsia, 

controlando as crises epilépticas de alguns pacientes. 

Um estudo com o veneno da formiga Dinoponera quadriceps demonstrou que a 

administração do veneno via intraperitoneal promoveu efeito neuroprotetor em modelo 

de indução de crises convulsivas por PTZ em camundongos, mas quando administrado 

por via endovenosa provocou efeito neurotóxico (Lopes et al. 2013). Posteriormente, 

dois estudos desenvolvidos pelo nosso grupo de pesquisa também demonstraram a 

atividade anticonvulsivante do veneno desnaturado (Noga et al., 2015) e de frações 

isoladas do veneno desta formiga (Noga et al., 2016).  
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Ademais, o composto Bmk AS, um modulador seletivo de canal de sódio, isolado 

do veneno do escorpião Buthus martensi e administrado na região CA1 do hipocampo 

protegeu ratos de crises convulsivas induzidas por PTZ (Zhao R, 2011). Mais 

recentemente, um ensaio in vitro demonstrou que a fração BmK AEP isolada a partir do 

veneno deste mesmo escorpião suprimiu de maneira dependente a excitabilidade 

neuronal em cultura primária de neurônios corticais (Zhang et al., 2019). 

Os venenos de aranhas também vêm sendo alvo de pesquisas. Segundo 

Fachim et al. a neurotoxina Parawixina 10 isolada e purificada do veneno da aranha 

Parawixia bistriata quando administrada via i.c.v protegeu ratos de crises convulsivas 

induzidas por ácido caínico e N-metil D-Aspartato (Fachim et al., 2011). Além disso, a 

neurotoxina Parawixina 2 também isolada do mesmo veneno reduziu a frequência de 

crises recorrentes espontâneas em um modelo de epilepsia do lobo temporal induzido 

por pilocarpina em ratos, concomitante à redução na perda neuronal em diferentes 

regiões do hipocampo, como CA3 e hilo e reversão significativa da perda de células 

parvabulminérgicas observada particularmente nas camadas do giro denteado (Godoy 

et al., 2017). Ainda, a Parawixina 2 demonstrou proteção na população neuronal em 

todas as camadas do hipocampo e também uma redução no processo de gliose, 

também resultando em um nível elevado de neuroproteção quando comparado ao 

tratamento com riluzol ou ácido nipecótico, fármacos antiepilépticos utilizados na clínica 

(Liberato et al., 2018). Em outro estudo deste mesmo grupo de pesquisa foi observado 

que a fração SrTx1.3 isolada do veneno da aranha Scaptocosa raptoria protegeu 100% 

dos animais contra crises convulsivas induzidas por BIC injetada na Area tempestas, 

quando administrada previamente por via i.c.v. (Mussi-Ribeiro et al., 2004). 

Nesse sentido, os venenos de artrópodes ganham atenção como importante 

fonte de toxinas com atividade anticonvulsivante e neuroprotetora, e com potencial uso 

no desenvolvimento de novas drogas-modelo que possuam efeito terapêutico para o 

tratamento da epilepsia. 

 

1.4. A Melitina (MEL) e seu potencial terapêutico 

 

A abelha europeia Apis melifera produz um veneno que consiste em uma 

mistura complexa, sintetizada e secretada por uma glândula, localizada em sua 

cavidade abdominal, nesta há diversas substâncias biologicamente ativas, como MEL, 
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secapina, apamina, hialuronidase, fosfolipase A2, fosfolipídeos, sacarídeos, 

noradrenalina, histamina e dopamina (Lima, 2003). A MEL é o principal (40-60%) 

(Hider, 1988; Orsolic, 2012; Son et al., 2007; Memariani et al., 2019) componente do 

veneno seco da abelha, sendo sua constituição de um pequeno peptídeo (Figura 1A) 

formado por 26 resíduos de aminoácidos (Figura 1B) com uma região hidrofóbica N-

terminal e uma região C-terminal hidrofílica (Habermann, 1972; Lee et al., 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. (A) Estrutura molecular da MEL (Fonte: (Memariani et al., 2019). (B) Sequência de 

aminoácidos da MEL adaptado de (Islam Rady, 2017). 

 

A MEL possui diversos efeitos biológicos já descritos, incluindo forte atividade 

sobre membranas celulares com ação hemolítica, antibacteriana e antifúngica, além de 

potencial propriedade antitumoral (Habermann, 1972). Contudo, embora a MEL seja o 

peptídeo do veneno de abelha mais estudado e conhecido, o conhecimento acerca de 

sua atividade farmacológica refere-se a estudos pré-clínicos (Moreno and Giralt, 2015). 

Prévios estudos apontam que os efeitos da MEL são dependentes de dose, onde 

geralmente estudos desenvolvidos com doses baixas mostram efeitos anti-inflamatórios 

benéficos, ao passo que doses elevadas acabam induzindo dor e exacerbando a 

resposta inflamatória (Kim et al., 2019; Raghuraman and Chattopadhyay, 2007) 

Os efeitos neuroprotetores da MEL também vêm sendo investigados, e alguns 

estudos apontam resultados promissores no uso deste peptídeo (Han et al., 2014). Em 

ensaios in vitro a MEL suprimi a morte celular por apoptose induzida por H2O2 em 

cultura de células de neuroblastoma SHSY5Y, essa atividade ocorre através do 

aumento da enzima anti-apoptótica Bcl-2, concomitante a redução das enzimas pró-

apoptóticas Bax e caspase-3. Além disso, o tratamento com MEL reduziu a 

neuroinflamação no cérebro e medula espinhal de camundongos transgênicos em um 

A 

B 
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modelo de esclerose lateral amiotrófica (ELA) (Yang, 2011). Nesse mesmo estudo o 

tratamento com MEL reduziu as proteínas inflamatórias (TNF-α, CD14 e COX2) e 

aumentou proteínas relacionadas à sinalização de sobrevivência celular (Bcl2 e Perk) 

nos pulmões e baço desses animais, sugerindo que a MEL pode ser um candidato para 

regular o sistema imunológico em órgão afetado pela ELA (Lee et al., 2014). 

Outros estudos têm mostrado que a MEL também reduz a estereotipia induzida 

por administração de apomorfina em roedores, o que sugere um efeito antipsicótico 

(Dantasa, 2014). Adicionalmente, há indícios de que a MEL potencialize os efeitos da 

enzima fosfolipase A2, tanto que em um estudo recente o veneno de abelha purificado 

contendo 78% de fosfolipase A2 e 15% de MEL provocou uma melhora na função 

motora e inibição de fenótipos de células T inflamatórias em um modelo da Doença de 

Parkinson em camundongos (Kim et al., 2019). 

Deste modo, estes estudos sugerem que a MEL pode ser um candidato viável à 

droga modelo com potencial terapêutico para o tratamento de doenças do sistema 

nervoso central. Além disso, tendo em vista a severidade da epilepsia e todo o cenário 

atual, como já mencionado anteriormente, fica evidente a necessidade de 

desenvolvimento de novos fármacos com potencial terapêutico para tratar os casos 

resistentes e/ou atenuar os efeitos adversos. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Investigar os efeitos da administração de melitina (MEL) em modelo de indução 

de crises convulsivas em ratos.  

 

2.2. Objetivos específicos 

 

a) Avaliar os efeitos comportamentais da administração i.c.v. de MEL em ratos 

submetidos ao teste de campo aberto (CA) e labirinto em cruz elevado (LCE). 

b) Verificar o possível efeito neuroprotetor da administração (i.c.v) prévia de MEL em 

ratos submetidos ao modelo de crises convulsivas induzidas por BIC. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Animais 

 

Neste estudo foram utilizados ratos Wistar machos (3 meses idade) fornecidos 

pelo Centro de desenvolvimento de modelos experimentais para biologia e medicina 

(CEDEME) e mantidos no Biotério do Centro de Biociências – UNIFESP/BS, onde 

foram alojados em grupos de 4 animais em gaiolas plásticas (30 x 20 x 16 cm). Os 

animais permaneceram em ambiente com isolamento acústico, sob temperatura (22±2 

°C) e umidade controladas, com ciclo claro-escuro de 12h:12h (luzes acesas às 7:00 h) 

e acesso livre à água e comida. Os animais neste estudo foram tratados de acordo com 

a lei brasileira para uso de animais em pesquisa (Lei n° 11.794). O projeto teve início 

após aprovação da Comissão de ética no uso de animais – CEUA da Universidade 

Federal de São Paulo, sob o protocolo Nº 4651140918 (Anexo 1). 

Antes do início de todos os procedimentos cirúrgicos, os animais foram 

manipulados por pelo menos 5 min/dia, durante dez dias para minimizar os efeitos da 

manipulação pelo experimentador. 

 

3.2. Fármacos e substâncias  

 

Para este estudo foram utilizados os seguintes fármacos: Cloridrato de cetamina 

(Ketamina, 100 mg/kg), cloridrato de xilazina (Calmium®, 10 mg/kg), citrato de fentanila 

(Fentanil®, 0,5 mg/kg), maleato de acepromazina (Acepran®, 1 mg/kg), tiopental sódico 

(Tiopentax®, 120 mg/kg), lidocaína 2% (Anestt®, 1 mg/kg), benzilpenicilinabenzatina 

(Benzatron®, 50000 Ul/kg), anti-inflamatório meloxicam (Maxicam®, 2 mg/kg), sulfato 

de atropina  (Pasmodex®, 0,04 mg/kg), buprenorfina (Temgesic®, 0,5 mg/kg), ácido 

valpróico (Valproato de sódio, 100 mg/kg), diazepam (Lorazepam®, 10mg/kg) e 

bicuculina (BIC, antagonista GABAA, Sigma Chemical, EUA, 100 mg/mL).  E a 
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seguintes substâncias: Melitina (Sigma Chemical Co., EUA, 0,1 mg/por dose,) e 

solução salina (NaCl 0,9%). 

 

3.3. Cirurgia estereotáxica 

 

Os animais foram submetidos a procedimentos cirúrgicos para implantação de 

uma cânula guia no ventrículo lateral direito. Antes da cirurgia, os animais foram 

anestesiados com a combinação de cloridrato de cetamina (Ketamina, 80 mg/kg), 

cloridrato de xilazina (Calmium®, 8 mg/kg), citrato de fentanila (fentanil®, 0,02 mg/kg) e 

maleato de acepromazina (Acepran®, 1 mg/kg) via intraperitoneal (i.p.). Após, 

receberam pentabiótico veterinário benzilpenicilinabenzatina (50000 Ul/kg), seguido da 

injeção do anti-inflamatório Meloxicam (2 mg/kg) administrados por via subcutânea 

(s.c.). Em seguida foram posicionados no aparelho estereotáxico (Insight, Ribeirão 

Preto, Brasil) e realizados os procedimentos de anestesia e antissepsia com a 

administração da injeção de lidocaína 2% (1 mg/kg, s.c.) e desinfecção local 

(Clorexidina 2% e álcool iodado 0,1%), em seguida, o crânio foi exposto. 

Imediatamente depois foi realizada perfuração no crânio dos animais com uma broca 

para implante de uma cânula (14 mm) e fixada ao crânio com acrílico odontológico e 

selada com fio de aço inoxidável (para evitar obstruções). Após a cirurgia houve um 

período de recuperação (7 dias). Os animais receberam injeção de anti-inflamatório 

Meloxicam (2 mg/kg, 2x de 24/48h, s.c.), sendo monitorados pelo pesquisador durante 

cinco dias antes do início dos testes experimentais. 

Neste estudo, as coordenadas utilizadas para localizar o ventrículo direito foram 

em relação ao bregma de acordo com o atlas (Watson, 2005) anteroposterior = -1,0 

mm; meso-lateral = -1,8 mm; e dorsoventral: -3,6 mm. A cânula é constituída por um 

segmento de agulha hipodérmica (25 x 6 ou 0,63 x 25 mm). 

3.4. Tratamento i.c.v. e procedimentos gerais 

 

A MEL (0,1 mg/por dose, i.c.v.), solução (NaCl 0,9%, i.c.v.), ácido valproico 

(VAL, 100 mg/kg o.r.) e BIC (1 mg/ml, i.c.v.), para a administração por gavagem (o.r.) o 
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volume foi de 1 ml e para as substancias administradas i.c.v o volume total injetado foi 

de 1 µL através de uma bomba de infusão (Insight, Brasil) e uma seringa de 10 µL 

(Hamilton Co., Reno, NV, EUA) conectada a um tubo de polipropileno P10, este 

sistema é anexado a uma agulha gengival (15 mm) que foi introduzida na cânula guia 

(14 mm).  

As sessões experimentais foram gravadas em vídeo por meio de uma câmera, 

colocada acima do aparato e os parâmetros comportamentais foram registrados e 

analisados, os parâmetros comportamentais foram registrados por um programa de 

rastreamento de animais (Anymaze®, Stoelting, EUA) e as crises convulsivas foram 

quantificadas por observação direta, por pesquisador cego ao tratamento. A exposição 

de cada animal aos aparatos comportamentais foi feita de maneira intercalada entre os 

grupos experimentais e o aparato foi limpo com solução de 5% álcool/água.  

3.5. Delineamento experimental  

Os animais foram aleatoriamente distribuídos nos seguintes grupos: Grupo CTR 

(solução salina 0,9% i.c.v., n = 16); Grupo VAL (Ácido valpróico o.r., n = 11) e Grupo 

MEL (melitina i.c.v., n = 16). Após a administração de salina, VAL ou MEL os animais 

foram imediatamente colocados em um campo aberto (CA) e seu comportamento foi 

filmado por 20 min. Posteriormente, os animais foram colocados no labirinto em cruz 

elevado (LCE) e avaliados por mais 5 min.  

Após as exposições em CA e LCE, os animais dos grupos CTR, VAL e MEL 

foram redistribuídos em seis subgrupos: Grupo CTR nos subgrupos CTR-CTR (salina 

i.c.v. após 30 min + salina i.c.v., n = 6) e CTR-BIC (salina i.c.v. após 30 min + BIC i.c.v., 

n = 10); Grupo VAL nos subgrupos VAL-CTR (ácido valpróico o.r. após 30 min + salina 

i.c.v., n = 6) e VAL-BIC (ácido valpróico o.r. após 30 min + BIC i.c.v., n = 5); e Grupo 

MEL nos subgrupos MEL-CTR (MEL i.c.v. após 30 min + salina i.c.v, n = 6) e MEL-BIC 

(MEL i.c.v. após 30 min + BIC i.c.v, n =10). Após a administração de salina ou BIC os 

animais foram imediatamente colocados em um campo aberto (CA) e seu 

comportamento foi filmado por 20 min.  

Logo após o registro dos 20 min, todos os animais receberam diazepam (DZP, 

10 mg/kg) i.p. para cessar as crises convulsivas, os ratos controles também receberam 

DZP. Após 10 min, os animais foram completamente anestesiados e sedados com uma 

combinação de cloridrato de cetamina (Ketamina, 80 mg/kg), cloridrato de xilazina 
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(Calmium®, 8 mg/kg), citrato de fentanila (fentanil®, 0,02 mg/kg) e acepromazina 

(Acepran®, 1 mg/kg) via intraperitoneal (i.p.) para realização de perfusão transcardíaca, 

e posterior coleta dos encéfalos para análise imunoistoquímica. A figura 3 representa o 

design experimental. Além disso, cabe ressaltar que o ácido valpróico foi administrado 

por via oral com o intuito de se aproximar à administração utilizada na clínica. 

As carcaças dos animais foram descartadas para lixo contaminado e sua coleta 

ocorreu por empresa especializada a serviço da prefeitura municipal de Santos, os 

quais foram encaminhados para incineração.  

 

Figura 3. Esquema representativo do design experimental. 

3.6. Testes comportamentais  

3.6.1. Campo aberto (CA) 

 

Os animais foram colocados em uma arena de CA circular (diâmetro = 84 cm e 

circundada por parede de 50 cm de altura) feitos de madeira e com a base do aparato 

pintada de preto. Os animais foram colocados no centro do aparato e permaneceram 

durante 20 min para exploração livre da arena. Para avaliação do comportamento foi 

avaliado a distância total percorrida (m), velocidade média (m/s), tempo de 

permanência na zona central e periferia, tempo de exploração (tempo de caminhar, 

+
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8º
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Labirinto em cruz elevado (5 min de duração)
+ Eutanásia e Perfusão

CTR-CTR (n = 6)
CTR-BIC (n = 10)
VAL-CTR (n = 6)
VAL-BIC (n = 5)
MEL-CTR (n = 6)
MEL-BIC (n=10)
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escanear o ambiente, parar e cheirar), tempo de autolimpeza (tempo de limpeza de 

cabeça, de dorso e garras) e tempo de imobilidade. 

 

 

3.6.2. Labirinto em cruz elevado 

 

O LCE é um aparato de madeira em formato de cruz que contém dois braços 

fechados (57 cm x 40 cm x 15 cm) em oposição a dois braços abertos (53 cm x 15 cm). 

O fundo do aparato foi pintado de preto para aumentar o contraste e favorecer o 

reconhecimento do animal pelo programa de rastreamento. Os animais foram 

colocados no centro do labirinto, sempre com a cabeça voltada para o braço aberto do 

aparato e filmados por 5 minutos. A avaliação comportamental inclui tempo de 

permanência e frequência em cada braço do aparato e no centro, distância total 

percorrida (m), velocidade média (m/s) e velocidade máxima (m/s). Além disso, o 

tempo de comportamentos de avaliação de risco como mergulho de cabeça protegido 

(s), mergulho de cabeça desprotegido (s), mergulho de cabeça desprotegido no terço 

final do braço aberto (s) e estiramento de corpo (s).   

Além disso, foi calculado o índice de ansiedade que é expresso pela fórmula a 

seguir. Os valores deste índice variam de 0 a 1, onde um aumento do índice indica um 

comportamento similar ao da ansiedade. Deste modo, a fórmula reúne os dados de 

cada um dos parâmetros individuais de comportamento exploratório no LCE, ou seja, a 

razão entre o tempo de permanência nos BA e tempo total do teste somado à razão 

entre o número de entradas nos BA e o número total de entradas no teste (Mazor A., 

2009). 

 

 

3.6.3. Análise das crises convulsivas 

Tempo nos BA

Tempo total de teste

Nº de entradas nos BA

Nº total de entradas no teste
+

2
1 -Índice de 

ansiedade
=
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A severidade das crises convulsivas foi analisada de acordo com a escala 

modificada de Racine (Racine, 1972). Os escores foram: 1 – tremores faciais; 2 – 

mioclonia de cabeça; 3 – clonia de patas; 4 – elevação; 5 – elevação e queda; 6 – 3 ou 

mais elevações e queda; 7 – corrida e pulo; e 8 – crise tônico-clônica generalizada. 

Além do escore de crises foram analisadas a latência para iniciar a primeira crise, a 

incidência de crises em cada estágio (escore), e as porcentagens de proteção em 

relação ao escore máximo de crises e de sobrevivência. 

 

3.7. Perfusão transcardíaca 

 

Como descrito anteriormente, inicialmente os animais foram anestesiados com 

cloridrato de cetamina (Ketamina, 80 mg/kg), cloridrato de xilazina (Calmium®, 8 

mg/kg), citrato de fentanila (fentanil®, 0,02 mg/kg) e maleato de acepromazina 

(Acepran®, 1 mg/kg) via intraperitoneal (i.p.). Com o animal completamente sedado e 

imobilizado, foi realizado um acesso à cavidade torácica seccionando a pele e partes 

moles, expondo a cavidade abdominal e realizando uma incisão do músculo diafragma 

para que o coração seja exposto. Posteriormente foi inserida uma agulha no ventrículo 

esquerdo, posicionando-a na direção da aorta, seguindo-se de uma pequena incisão no 

átrio direito. Um volume de 250 ml de solução salina 0,9% em tampão fosfato 0,1 M, pH 

7,4 heparinizado 0,2% foi injetado com auxílio de uma bomba peristáltica. Em seguida, 

foi injetado 250 ml de uma solução de paraformaldeído (PFA) a 4% em tampão fosfato 

0,1 M, pH 7,4. Após a perfusão, os cérebros foram removidos através de craniotomia e 

mergulhados em PFA 4% tampão fosfato 0,1 M pH 7,4 a 4ºC por 24 horas. Os cérebros 

foram crioprotegidos em sacarose 30% também a 4 °C. 

Devido a pandemia do Coronavírus a etapa de imunoistoquímica para Iba-1 e 

GFAP que estava inserida na proposta inicial deste projeto teve que ser postergada 

para quando a Universidade autorizar o retorno das atividades de pesquisa.   

 

3.8. Análise estatística  
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Os testes de Shapiro-Wilk e Levene foram utilizados para analisar a normalidade 

dos dados e a homogeneidade da variância, respectivamente. Os testes paramétricos 

foram utilizados de acordo com a distribuição dos dados e a homogeneidade da 

variância. O teste ANOVA de uma via foi aplicado a CA e LCE. Ambos os testes foram 

seguidos pelo pós-teste de Tukey para destacar as diferenças entre os grupos de 

tratamento. O teste exato de Fisher foi aplicado para análise da atividade 

anticonvulsivante. Os resultados foram expressos como média ± EPM e os valores 

exatos de p foram expressos para cada fator. Diferenças significativas foram 

consideradas por p ≤ 0,05. 

 

 

4. RESULTADOS 

4.1 Avaliação da atividade comportamental 

4.1.1 Campo Aberto (CA) 

 

A ANOVA de uma via para os parâmetros distância total percorrida [F(2,25) = 

15,85, p < 0,0001], velocidade média (cm/s) [F(2,25) = 15,46; p < 0,0001] e 

porcentagem de tempo de imobilidade [F(2,25) = 9,73; p = 0,0008] mostrou diferenças 

entre os grupos, mas não para velocidade máxima [F(2,25) = 0,11; p = 0,89] (Figura 3). 

O teste post hoc de Tukey revelou que os animais do grupo VAL percorreram menos o 

aparato, menor velocidade média e maior taxa de tempo de imobilidade quando 

comparados aos animais do grupo CTR e MEL (Fig. 4A, B e C, respectivamente, p < 

0,05).  
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Figura 4. Efeitos da administração aguda i.c.v. de CTR (n=9), MEL (n = 9) ou VAL (n = 10) em ratos 

quando avaliados no CA. (A) distância total percorrida, (B) velocidade média, (C) velocidade máxima e 

(D) % de tempo de imobilidade. 
*
p < 0,05 comparado ao grupo CTR e #p < 0,05 comparado ao grupo 

MEL (ANOVA de uma via seguido pelo teste Tukey). 

 

Além disso, a análise mostrou que para os parâmetros de tempo [F(2,25) = 4,67; 

p = 0,01] e frequência [F(2,25) = 4,80; p = 0,02] no centro do aparato houve diferenças 

entre os grupos (Figura 5A e B, respectivamente), sendo que os animais do grupo VAL 

mostrando uma diminuição quando comparado aos grupos CTR e MEL (p < 0,05). Por 

outro lado, o tempo [F(2,25) = 4,67; p = 0,01] e frequência [F(2,25) = 0,87; p = 0,043] 

de entradas na periferia também apresentaram diferenças, mas foi observado um 

aumento desses para parâmetros no grupo VAL (p < 0,05, Figura 5C e D, 

respectivamente).  

Não foram observadas diferenças para porcentagem de tempo de exploração 

[F(2,25) = 2,37; p = 0,11] e autolimpeza [F(2,25) = 162; p = 0,22] (Figura 5 E e F, 

respectivamente).  

*

A B

*
#

C D
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Figura 5. Efeitos da administração aguda de CTR (n=9), MEL (n = 9) ou VAL (n = 10) em ratos quando 

avaliados no CA. (A) % de tempo no centro, (B) número de entradas no centro, (C) % de tempo na 

periferia, (D) número de entradas na periferia, (E) % de tempo de exploração e (F) % de tempo de 

autolimpeza. *p < 0,05 comparado ao grupo CTR e 
#
p < 0,05 comparado ao grupo MEL (ANOVA de uma 

via seguido pelo teste Tukey). 

4.1.2 Labirinto em Cruz Elevado (LCE) 

 

 A ANOVA de uma via mostrou diferenças entre os grupos em todos os 

parâmetros analisados no LCE {Distância total percorrida [F(2,25) = 8,21; p = 0,001], 

velocidade média [F(2,25) = 8,16; p = 0,001], índice de ansiedade [F(2,25) = 3,61; p = 

0,04], tempo no braço aberto [F(2,25) = 4,62; p = 0,01], entradas nos braços abertos 

[F(2,25) = 13,33; p < 0,001], tempo nos braços fechados [F(2,25) = 9,4; p <  0,001], 

entradas nos braços fechados [F(2,25) = 15,18; p < 0,001], tempo no centro [F(2,25) = 

3,31; p = 0,05] e entradas no centro [F(2,25) = 9,76;, p < 0,001]}, exceto para a 

velocidade máxima [F(2,25) = 1,48; p = 0,24] (Figura 5). O teste post hoc de Tukey 

A B

C D

E F
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revelou que os animais do grupo VAL percorreram menos o aparato (Fig. 6A), 

apresentaram menor velocidade média (Fig. 6C) e entradas nos braços abertos (Fig. 

6F) quando comparados aos animais do grupo MEL (p < 0,05). Mas, também os 

animais VAL tiveram um maior índice de ansiedade (Fig. 6D) e menor tempo nos 

braços abertos (Fig. 6E) comparados aos animais tratados com salina (p < 0,05). Além 

disso, os animais tratados com MEL tiveram maior número de entradas nos braços 

fechados (Fig. 6H) e centro do aparato (Fig. 6J) quando comparados aos outros grupos 

(p < 0,05). 
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Figura 6. Efeitos da administração aguda de CTR (n=9), MEL (n=9) e VAL (n=10) em ratos quando 

avaliados no labirinto em cruz elevado. (A) distancia, (B) velocidade máxima, (C) velocidade média, (D) 

índice de ansiedade, (E) tempo no braço aberto, (F) entradas no braço aberto, (G) tempo no braço 

fechado, (H) entradas no braço fechado, (I) tempo no centro, (J) entradas no centro. 
*
p < 0,05 

comparado ao grupo CTR, 
#
p < 0,05 comparado ao grupo MEL e **p < 0,05 comparado ao grupo CTR e 

VAL (ANOVA de uma via seguido pelo teste Tukey). 

A B

C D

E F

G H

I J
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Quanto ao comportamento de avaliação de risco, a análise ANOVA de uma via 

não mostrou diferenças entre os grupos para tempo de estiramento de corpo [F(2,25) = 

1,50; p = 0,24] (Fig. 7A). Por outro lado, para os parâmetros mergulho de cabeça 

protegido [F(2,25) = 12,35; p < 0,001], mergulho de cabeça desprotegido [F(2,25) = 

6,46; p = 0,01] e megulho de cabeça desprotegido no terço final [F(2,25) = 4,15; p = 

0,02] foram observadas diferenças (Figura 7). O teste post hoc de Tukey revelou que 

os animais do grupo MEL realizaram mais mergulhos de cabeça protegido quando 

comparados aos animais do grupo VAL e CTR (p < 0,05, Figura 7B). Além disso, o 

grupo VAL realizou menos mergulhos de cabeça desprotegido e mergulhos de cabeça 

desprotegido no terço final quando comparados aos animais do grupo MEL (p < 0.05, 

Figura 7C e D, respectivamente).  

 

          

 

 

Figura 7. Efeitos da administração aguda de CTR (n=9) MEL (n=9) e VAL (n=10) em ratos quando 

avaliados no labirinto em cruz elevado. (A) estiramento de corpo, (B) mergulho de cabeça protegido, (C) 

mergulho de cabeça desprotegido e, (D) mergulho de cabeça desprotegido no terço final. *p < 0,05 

comparado ao grupo CTR, 
#
p < 0,05 comparado ao grupo MEL e 

**p < 0,05 comparado aos grupos CTR 

e VAL (ANOVA de uma via seguido pelo teste Tukey). 

A B

C D
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4.2 Avaliação da atividade anticonvulsivante 

 

A ANOVA de uma via mostrou diferença em relação à latência para o início da 

crise [F(2,21) = 4,63; p = 0,02] (Figura 8). O teste post-hoc de Tukey revelou um 

aumento da latência para primeira convulsão nos animais tratados com MEL 

comparados ao grupo CTR e VAL (p < 0,05). 

                              

Figura 8. Efeitos da administração aguda de CTR (n=9), MEL (n=10) e VAL (n=5) em ratos 

submetidos ao modelo de convulsão induzida por BIC em relação a latência para convulsão. 
#
p < 

0,05 comparado aos grupos CTR e VAL (ANOVA de uma via seguido pelo teste Tukey). 
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A análise através do teste exato de Fisher mostrou que o pré-tratamento com 

MEL preveniu o desenvolvimento de convulsões tônicas-clônicas (escore 8) em 90% 

dos animais (p < 0,001, Tabela 3). E, também houve uma diminuição do escore das 

crises de 8 no grupo controle para escore 3 no grupo MEL. 

 

Tabela 1. Efeito da administração de MEL e VAL previamente a BIC em ratos.  

                   

Parâmetros 
  

CTR+BIC MEL+BIC VAL + BIC 

Mediana do escore de crises 8 3 8 

Incidência de convulsões       

Estágio 1 0/9 0/10 0/5 

Estágio 2 0/9 0/10 0/5 

Estágio 3 2/9 7/10 1/5 

Estágio 4 0/9 0/10 0/5 

Estágio 5 0/9 0/10 0/5 

Estágio 6 0/9 0/10 0/5 

Estágio 7 0/9 0/10 0/5 

Estágio 8 7/9 1/10 4/5 

% de Proteção em relação ao estágio 8 20 90* 20 

% de Sobrevivência 100 100 100 
          

*p < 0,05 MEL+BIC (n= 0) comparado com SAL+BIC (n=9) e VAL+BIC (n=5) (Teste Exato de Fisher). 
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5. Discussão 

 

O presente estudo investigou os efeitos da administração de MEL, um composto 

isolado do veneno da abelha Apis melífera, em ratos avaliados no CA, no LCE, e em 

ensaio anticonvulsivante. Nossos resultados mostraram que após o tratamento com 

MEL (0,1 mg/por dose) comportamentos do tipo exploratório, de autolimpeza e 

atividade locomotora não foram alterados. Contudo, quando os ratos foram avaliados 

no LCE ocorreu um aumento no número de entradas nos braços fechados e no centro, 

além do aumento no tempo do comportamento de avaliação de risco mergulho de 

cabeça protegido. E, no modelo de crises convulsivas induzidas por BIC o tratamento 

prévio com MEL diminuiu a severidade, aumentou o tempo de latência para o início das 

crises e protegeu 90% dos animais das crises. Além disso, animais tratados 

previamente com VAL (100 mg/kg o.r.) tiveram uma diminuição da atividade locomotora 

tanto no CA quanto no LCE, e neste último permaneceram mais tempo nos braços 

fechados e mostraram um aumento no índice de ansiedade. Quanto a ação 

anticonvulsivante o VAL protegeu apenas 20% dos animais contra as crises 

convulsivas induzidas por BIC.  

O teste de CA foi descrito originalmente (Hall, 1934) para avaliar o 

comportamento emocional de ratos. O ensaio consiste em submeter o animal a um 

ambiente desconhecido do qual a fuga é impedida pelas paredes circundantes (Walsh 

and Cummins, 1976). Deste modo, o animal é colocado em um aparato habitualmente 

de madeira ou acrílico cuja observação de seus elementos é amplamente utilizada para 

a avaliação da atividade comportamental, como por exemplo, atividade exploratória e 

locomotora (Matto and Allikmets, 1999). Além disso, estudos prévios utilizam os 

parâmetros do CA, como por exemplo tempo de permanência na zona central, para 

avaliar comportamento do tipo ansioso/efeito de fármacos (Prut and Belzung, 2003).  

Em nosso estudo observamos que os animais tratados com a MEL não mostram 

alterações no comportamento geral, o que é importante já que nosso objetivo é verificar 

seu potencial efeito anticonvulsivante sem outros efeitos na atividade locomotora. 

Entretanto, o tratamento com ácido valpróico promoveu uma diminuição na atividade 

geral dos animais, sendo assim apesar destes animais terem passado mais tempo na 

zona periférica do CA, não podemos afirmar que este comportamento está relacionado 

a alterações na ansiedade, já que a atividade locomotora foi afetada devido a um efeito 

sedativo.  
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O teste de LCE é possivelmente o mais popular de todos os modelos animais de 

ansiedade disponíveis e oferece um notável exemplo de modelo baseado no 

comportamento espontâneo (Dawson and Tricklebank, 1995; Handley and McBlane, 

1993; Rodgers and Cole, 1994). A premissa básica do LCE é a novidade ambiental que 

evoca simultaneamente o comportamento de esquiva e a motivação em explorar o 

ambiente (Rodgers and Dalvi, 1997). O aparato geralmente está localizado acima do 

chão e tem um formato de cruz, consistindo em dois braços abertos opostos a dois 

braços fechados (Horii Y, 2018). Segundo Montgomery (1955) os ratos mostram 

consistentemente níveis altos de exploração e preferência pelos braços fechados do 

aparato, ambos os braços fechados e abertos evocam impulso exploratório, no entanto, 

roedores como ratos e camundongos evitam a exposição aos braços abertos, já que 

estes geram níveis mais altos de medo (Montgomery and Monkman, 1955). As 

medidas de exploração do braço (incluindo a duração e a frequência das entradas em 

cada braço), a distância percorrida e os comportamentos de avaliação de risco, como 

estiramento de corpo e mergulho de cabeça, são registrados durante os períodos de 

observação e por essas medidas, a ansiedade animal é estimada como um resultado 

experimental (Horii Y, 2018; Rodgers and Johnson, 1995) Estes comportamentos são 

claramente conhecidos por sua sensibilidade à ação de agentes ansiolíticos e 

ansiogênicos, que revertem ou reforçam, respectivamente, este padrão no teste de 

LCE (Costa et al., 2014). 

Em nosso estudo, a administração intracerebral de MEL induziu efeito 

hiperlocomotor em animais submetidos ao LCE, além disso, promoveu um aumento do 

número de mergulhos de cabeça protegido, sugerindo um comportamento do tipo 

ansioso. Tal efeito também é descrito como um dos efeitos adversos associados ao 

uso crônico de fármacos antiepilépticos, por exemplo os fármacos lamotrigina, 

topiramato, zonisamida e levetiracetam provocam aumento da ansiedade em pacientes 

(Dussaule and Bouilleret, 2018). Nossos dados mostram que a administração de VAL 

prejudicou a atividade locomotora dos animais, diante disto, não podemos afirmar que 

o VAL provocou efeito ansiogênico apesar de ter apresentado um índice de ansiedade 

maior quando comparado ao animais dos demais grupos, visto que este padrão pode 

ter sido alterado devido a atividade locomotora prejudicada. O VAL é um fármaco 

antiepiléptico de primeira linha que é eficaz em crises tônico-clônicas, mioclônicas, 

tônicas e de ausência, além de ser indicado no controle de crises parciais como um 
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medicamento de segunda linha, no entanto, o uso crônico deste fármaco está 

associado a efeitos adversos como hepatotoxicidade e teratogenicidade (Kultima et al., 

2004; Loscher and Potschka, 2002).  

Em contraste aos resultados observados no nosso estudo, File & Aranko (1988) 

mostraram que ratos da linhagem Hooded tratados com 100 mg/kg de VAL por via 

intraperitoneal acessaram em média 20 vezes os braços abertos do aparato (File and 

Aranko, 1988), sugerindo um efeito ansiolítico. No entanto, as diferenças entre 

linhagem e vias de administração podem ter influenciado nas diferenças observadas 

em nosso estudo. 

A epilepsia é uma doença de etiologia multifatorial e é resultante de descargas 

síncronas anormais em um grupo de neurônios (Brailowsky et al., 1989). No entanto, a 

patogênese da epilepsia não é totalmente elucidada, apesar disto, estudos 

experimentais em modelos animais sugerem que a epilepsia resulte de um 

desequilíbrio no sistema nervoso central entre as neurotransmissões GABAérgicas e 

glutamatérgicas, inibitórias e excitatórias, respectivamente (Dalby and Mody, 2001). 

Sabe-se que a ativação de receptores de glutamato especificamente N-metil-D-

aspartato (rNMDA), alfa amino-2,3 di-hidroisoxazolepropanóico-5- metil-3-oxo-4 ácido 

(AMPA), receptores de cainato e gama-aminobutírico (rGABAA e rGABAB) também 

estão envolvidos (McNamara, 1994). Além disto, estudos sugerem que os canais 

iônicos, em particular os canais de cálcio (Ca2+), sódio (Na+) e potássio (K+), estão 

envolvidos na epilepsia (Borbely et al., 2009).  

Neste estudo foi utilizado o modelo de BIC para indução de crises convulsivas 

(Curtis et al., 1970). A BIC é um antagonista GABAérgico, seu mecanismo de ação 

envolve o bloqueio do receptor GABAA, deste modo, a BIC provoca convulsões quando 

administrada diretamente no cérebro de ratos através da modulação dos canais de 

cloreto (Cl-) reduzindo a entrada deste íon nas células (Luft, 2003; Sillito, 1979). O 

modelo de indução de crises convulsivas por BIC não é amplamente utilizado, no 

entanto, estudos prévios têm demonstrado sua eficácia para estudos de atividade 

anticonvulsivante de novos candidatos a fármacos (Capasso and Gallo, 2009; Cunha et 

al., 2005; Faggion et al., 2011; Mussi-Ribeiro et al., 2004; Noga et al., 2016; Noga et al., 

2015). No nosso estudo, os animais do grupo controle receberam como veículo a 

solução salina e após 30 minutos receberam BIC i.c.v. e imediatamente após foi 

observado a exacerbação de crises tônico-clônicas em 80% dos animais. Nossos 
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principais resultados mostraram que a administração prévia (30 min) de MEL i.c.v. 

impediu o desenvolvimento de convulsões tônico-clônicas induzidas por BIC, tendo 

uma taxa de proteção de 90%. Desta forma, estes resultados demonstram o potencial 

anticonvulsivante da MEL na dose de 0,1 mg/por dose, ao passo que o tratamento 

agudo com ácido valpróico na dose 100 mg/kg protegeu apenas 20% dos animais 

contra as crises convulsivas. Em estudo prévio camundongos submetidos ao modelo 

de crises convulsivas induzidas por PTZ e tratados com VAL (225 mg/kg, 175 mg/kg e 

150 mg/kg, i.p.) apresentaram porcentagem de proteção de 83,3%, 70,0% e 66,6%, 

respectivamente (Gavzan et al., 2015). Nossa opção em usar uma dose mais baixa de 

VAL foi pautada na tentativa de alcançar também mais de 50% de proteção, contudo 

ficou abaixo do esperado. Cabe lembrar que a dose utilizada para o tratamento de 

pacientes com VAL é geralmente de 60 mg/kg. Possivelmente esta baixa proteção 

encontrada no presente estudo com o VAL está associada a baixa dose utilizada, visto 

que o potencial anticonvulsivante deste fármaco é dose-dependente e que para 

bloquear crises convulsivas do tipo tônico-clônicas o VAL não seria o fármaco de 

primeira escolha.  

 Estudos prévios tem mostrado o potencial da MEL como agente neuroprotetor, 

por exemplo, Aronica et al (1992) em um estudo in vitro mostraram que a MEL (50 

ng/ml) através da ativação da enzima fosfolipase A2 de forma dependente de 

concentração foi capaz de modular a neurotransmissão glutamatérgica através da 

estimulação de Ca2+ mediada por glutamato, cainato ou AMPA em culturas primárias 

de células glanulares cerebelares (Aronica et al., 1992). Mais recentemente Liu et al 

(2011) aplicaram a técnica de patch-clamp de wholecell em neurônios da substância 

gelatinosa de fatias de medula espinhal de ratos e mostraram que a MEL (1 µM) 

através da ativação da enzina fosfolipase A2 foi capaz de melhorar a transmissão 

GABAérgica (Liu et al., 2011). Ademais, o mecanismo de ação da BIC observado em 

modelos de indução de crises convulsivas envolve a modulação do sistema 

GABAérgico, no entanto, não é possível afirmar que a MEL protegeu os animais de 

crises convulsivas atuando na modulação dos sistemas GABAérgico e glutamatérgico a 

partir da ativação da enzima fosfolipase A2. Para isto, mais estudos acerca desta 

hipótese são necessários no intuito de elucidar os mecanismos de ação da MEL como 

agente anticonvulsivante. Mas, o resultado principal do nosso estudo mostrou um 

importante efeito neuroprotetor da MEL em um modelo de crises convulsivas e isso 



37 
 

pode impulsionar novos estudos que busquem não apenas elucidar seu mecanismo de 

ação mas, também sua viabilização biotecnológica, como por exemplo, melhorar sua 

solubilidade e biodisponibilidade através do uso de sistemas de nanoencapsulamento 

para a entrega de fármacos ou mesmo sua complexação com outras substancias. 

   

6. Limitações e desafios do estudo 

 

 Durante o mestrado houve algumas limitações e desafios. Dentre eles, o custo 

elevado da MEL, por ser uma substância importada e cara a opção que encontramos 

foi sua administração intracerebroventricular, pois possibilita que uma dose única e 

mínima possa ser testada em modelos in vivo. Deste modo, o nosso estudo tem um 

fator limitante que seria a via de administração, em uma visão translacional isso 

inviabilizaria uma aplicabilidade na Clínica, visto que a administração de um fármaco 

intratectal ou intracerebral envolve grande risco ao paciente. Entretanto, tal limitação 

pode ser vencida com estudos que envolvam a melhora da biodisponibilidade da MEL, 

um exemplo seria o desenvolvimento de sistemas de nanoencapsulamento de 

fármacos ou complexação com substâncias adjuvantes.  

Por fim, é importante ressaltar que o desenvolvimento desse projeto e 

finalização da dissertação foram prejudicados devido à Pandemia do novo Coronavírus 

que impossibilitou a realização da análise de imunoistoquímica para marcação de Iba1 

e GFAP, como tinha sido proposto no projeto inicial. Assim, um importante desafio é a 

realização desta etapa de imunoistoquímica para a complementação dos nossos 

resultados e finalização de um artigo científico para publicação em periódico 

internacional. 

 

 

 

 

 



38 
 

REFERÊNCIAS 

 

Aronica, E., G. Casabona, et al. (1992). "Melittin enhances excitatory amino acid 

release and AMPA-stimulated 45Ca2+ influx in cultured neurons." Brain Res 

586(1): 72-77. 

 

Awad, R., D. Levac, et al. (2007). "Effects of traditionally used anxiolytic botanicals on 

enzymes of the gamma-aminobutyric acid (GABA) system." Can J Physiol 

Pharmacol 85(9): 933-942. 

 

Beretta, S., D. Carone, et al. (2017). "Long-term applicability of the new ILAE definition 

of epilepsy. Results from the PRO-LONG study." Epilepsia 58(9): 1518-1523. 

 

Berg, A. T., S. F. Berkovic, et al. (2010). "Revised terminology and concepts for 

organization of seizures and epilepsies: report of the ILAE Commission on 

Classification and Terminology, 2005-2009." Epilepsia 51(4): 676-685. 

 

Berg, A. T. and J. J. Millichap (2013). "The 2010 revised classification of seizures and 

epilepsy." Continuum (Minneap Minn) 19(3 Epilepsy): 571-597. 

 

Bghi, E. (2019). “The epidemiology of epilepsy.” Neuroepidemiology 54(2):185-191. 

 

Borbely, S., E. Dobo, et al. (2009). "Modification of ionotropic glutamate receptor-

mediated processes in the rat hippocampus following repeated, brief seizures." 

Neuroscience 159(1): 358-368. 

 

Brailowsky, S., C. Silva-Barrat, et al. (1989). "Effects of localized, chronic GABA 

infusions into different cortical areas of the photosensitive baboon, Papio papio." 

Electroencephalogr Clin Neurophysiol 72(2): 147-156. 

 

Brinzeu A, Berthiller J, Caillet JB, Staquet H, Mertens P. (2019). “Ziconotide for spinal 

cord injury-related pain.” Eur J Pain.;23(9):1688-1700. 

 



39 
 

Bui, A., H. K. Kim, et al. (2015). "Microcircuits in Epilepsy: Heterogeneity and Hub Cells 

in Network Synchronization." Cold Spring Harb Perspect Med 5(11). 

 

Burcham JR, R. L. (2016). Lehne’s Pharmacology for Nursing Care. St Louis, MO, 

Elsevier. 

 

Camargo LC, Campos GAA, Galante P, et al. (2018). “Peptides isolated from animal 

venom as a platform for new therapeutics for the treatment of Alzheimer's 

disease.” Neuropeptides.;67:79-86. 

 

Camila G. Dantasa, T. L. G. M. N., Tâmara L.G.M. Nunesa, Ailma O. da Paixãoa, 

Francisco P. Reisa, Waldecy de L. Júniorb, Juliana C. Cardosoa, Kátia P. 

Gramacho, Margarete Z. Gomes (2014). "Pharmacological evaluation of bee 

venom and melittin." Elsevier 24: 67-72. 

 

Capasso, A. and C. Gallo (2009). "Anticonvulsant activity of new GABA prodrugs." Med 

Chem 5(4): 343-352. 

 

Cherki, R. S., E. Kolb, et al. (2014). "Two tarantula venom peptides as potent and 

differential Na(V) channels blockers." Toxicon 77: 58-67. 

 

Chow CY, Absalom N, Biggs K, King GF, Ma L. (2020). “Venom-derived modulators of 

epilepsy-related ion channels.” [published online ahead of print, 2020 May 

21]. Biochem Pharmacol.;114043. 

 

Chuang, Y. C., H. Y. Chuang, et al. (2012). "Effects of long-term antiepileptic drug 

monotherapy on vascular risk factors and atherosclerosis." Epilepsia 53(1): 120-

128. 

 

Costa, A. A., S. Morato, et al. (2014). "A computational model for exploratory activity of 

rats with different anxiety levels in elevated plus-maze." J Neurosci Methods 236: 

44-50. 

 



40 
 

Courvoisier, H., M. P. Moisan, et al. (1996). "Behavioral and neuroendocrine reactivity 

to stress in the WKHA/WKY inbred rat strains: a multifactorial and genetic 

analysis." Brain Res 743(1-2): 77-85. 

 

Cunha, A. O., M. R. Mortari, et al. (2005). "Anticonvulsant effects of the wasp Polybia 

ignobilis venom on chemically induced seizures and action on GABA and 

glutamate receptors." Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol 141(1): 50-

57. 

 

Curtis, D. R., A. W. Duggan, et al. (1970). "GABA, bicuculline and central inhibition." 

Nature 226(5252): 1222-1224. 

 

Dalby, N. O. and I. Mody (2001). "The process of epileptogenesis: a pathophysiological 

approach." Curr Opin Neurol 14(2): 187-192. 

 

Danelon, V., L. Montroull, et al. (2017). "An alkaloid extract obtained from 

Phlegmariurus Saururus induces neuroprotection after status epilepticus." 

Phytomedicine 34: 212-218. 

 

Dawson, G. R. and M. D. Tricklebank (1995). "Use of the elevated plus maze in the 

search for novel anxiolytic agents." Trends Pharmacol Sci 16(2): 33-36. 

 

do Couto, L. L., L. C. Dos Anjos, et al. (2012). "Anticonvulsant and anxiolytic activity of 

the peptide fraction isolated from the venom of the social wasp Polybia paulista." 

Pharmacogn Mag 8(32): 292-299. 

 

Dussaule, C., & Bouilleret, V. (2018). Psychiatric effects of antiepileptic drugs in adults. 

[Review]. Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil, 16(2), 181-188. doi: 

10.1684/pnv.2018.0733. 

 

Fabricant, D. S. and N. R. Farnsworth (2001). "The value of plants used in traditional 

medicine for drug discovery." Environ Health Perspect 109 Suppl 1: 69-75. 

 



41 
 

Fachim, H. A., A. O. Cunha, et al. (2011). "Neurobiological activity of Parawixin 10, a 

novel anticonvulsant compound isolated from Parawixia bistriata spider venom 

(Araneidae: Araneae)." Epilepsy Behav 22(2): 158-164. 

 

Faggion, S. A., A. O. Cunha, et al. (2011). "Anticonvulsant profile of the alkaloids (+)-

erythravine and (+)-11-alpha-hydroxy-erythravine isolated from the flowers of 

Erythrina mulungu Mart ex Benth (Leguminosae-Papilionaceae)." Epilepsy 

Behav 20(3): 441-446. 

 

Falco-Walter, J. J., I. E. Scheffer, et al. (2018). "The new definition and classification of 

seizures and epilepsy." Epilepsy Res 139: 73-79. 

 

File, S. E. and K. Aranko (1988). "Sodium valproate and chlordiazepoxide in the 

elevated plus-maze test of anxiety in the rat." Neuropsychobiology 20(2): 82-86. 

 

Fisher, R. S., C. Acevedo, et al. (2014). "ILAE official report: a practical clinical definition 

of epilepsy." Epilepsia 55(4): 475-482. 

 

Fry, B. G., K. Roelants, et al. (2009). "The toxicogenomic multiverse: convergent 

recruitment of proteins into animal venoms." Annu Rev Genomics Hum Genet 10: 

483-511. 

 

Garin Shkolnik, T., H. Feuerman, et al. (2014). "Blue-gray mucocutaneous discoloration: 

a new adverse effect of ezogabine." JAMA Dermatol 150(9): 984-989. 

 

Gavzan, H., M. Sayyah, et al. (2015). "Synergistic effect of docosahexaenoic acid on 

anticonvulsant activity of valproic acid and lamotrigine in animal seizure models." 

Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol 388(10): 1029-1038. 

 

Godoy, L. D., J. L. Liberato, et al. (2017). "Disease Modifying Effects of the Spider Toxin 

Parawixin2 in the Experimental Epilepsy Model." Toxins (Basel) 9(9). 

 

Habermann, E. (1972). "Bee and wasp venoms." Science 177(4046): 314-322. 



42 
 

 

Hall, C. S. (1934). Emotional behavior in the rat: I. Defecation and urination as 

measures of individual differences in emotionality. J. Comp. Psychol, 18, 385 - 

403. 

 

Han, S. M., J. M. Kim, et al. (2014). "Neuroprotective effects of melittin on hydrogen 

peroxide-induced apoptotic cell death in neuroblastoma SH-SY5Y cells." BMC 

Complement Altern Med 14: 286. 

 

Handley, S. L. and J. W. McBlane (1993). "An assessment of the elevated X-maze for 

studying anxiety and anxiety-modulating drugs." J Pharmacol Toxicol Methods 

29(3): 129-138. 

 

Harsch, A., K. Konno, et al. (1998). "Effects of alpha-pompilidotoxin on synchronized 

firing in networks of rat cortical neurons." Neurosci Lett 252(1): 49-52. 

 

Hider, R. C. (1988). "Honeybee venom: a rich source of pharmacologically active 

peptides." Endeavour 12(2): 60-65. 

 

Horii Y, M. I., Kawaguchi M. (2018). "Expesting Animal Anxiety in Rats: Effects of Open 

Arm Ledges and Closed Arm Wall Transparency in Elevated Plus Maze Test." J 

Vis Exp 29. 

 

Islam Rady, I. A. S., Mohamad Rady, Hasan Mukhtar. (2017). Melittin, a major peptide 

component of bee venom, and its conjugates in cancer therapy. Cancer Letters, 

402, 16-31.  

 

Jackson, H. and P. N. Usherwood (1988). "Spider toxins as tools for dissecting 

elements of excitatory amino acid transmission." Trends Neurosci 11(6): 278-

283. 

 

Johnston, G. A. (2015). "Flavonoid nutraceuticals and ionotropic receptors for the 

inhibitory neurotransmitter GABA." Neurochem Int 89: 120-125. 



43 
 

 

Kim, H. G. and M. S. Oh (2012). "Natural products as potential anticonvulsants: 

caffeoylquinic acids." Arch Pharm Res 35(3): 389-392. 

 

Kim, K. H., M. Kim, et al. (2019). "Comparison of the Protective Effects of Bee Venom 

Extracts with Varying PLA2 Compositions in a Mouse Model of Parkinson's 

Disease." Toxins (Basel) 11(6). 

 

King, G. F. (2011). "Venoms as a platform for human drugs: translating toxins into 

therapeutics." Expert Opin Biol Ther 11(11): 1469-1484. 

 

Kultima, K., A. M. Nystrom, et al. (2004). "Valproic acid teratogenicity: a toxicogenomics 

approach." Environ Health Perspect 112(12): 1225-1235. 

 

Lee, S. H., S. M. Choi, et al. (2014). "Melittin ameliorates the inflammation of organs in 

an amyotrophic lateral sclerosis animal model." Exp Neurobiol 23(1): 86-92. 

 

Lewis, R. J. and M. L. Garcia (2003). "Therapeutic potential of venom peptides." Nat 

Rev Drug Discov 2(10): 790-802. 

 

Liberato, J. L., L. D. Godoy, et al. (2018). "Parawixin2 Protects Hippocampal Cells in 

Experimental Temporal Lobe Epilepsy." Toxins (Basel) 10(12). 

 

Liu, T., T. Fujita, et al. (2011). "Acetylcholine and norepinephrine mediate GABAergic 

but not glycinergic transmission enhancement by melittin in adult rat substantia 

gelatinosa neurons." J Neurophysiol 106(1): 233-246. 

 

Lima PR, B.-B. M. (2003). “Hymenoptera venom review focusing on Apis mellifera.” J 

Venom Anim 9, 149-162.  

 

Loscher, W. and H. Potschka (2002). "Role of multidrug transporters in 

pharmacoresistance to antiepileptic drugs." J Pharmacol Exp Ther 301(1): 7-14. 

 



44 
 

Luft, T. (2003). Efeitos da bicuculina em diferentes estruturas cerebrais no 

processamento da memória.” Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS). 

 

Maguire M. (2019). “The psychopharmacology of epilepsy.” Handb Clin 

Neurol.;165:207-227. 

 

Matto, V. and L. Allikmets (1999). "Acute and chronic citalopram treatment differently 

modulates rat exploratory behavior in the exploration box test: no evidence for 

increased anxiety or changes in the [3H]raclopride binding." Pharmacology 58(2): 

59-69. 

 

Mazor A., M. M. A., Kaplan Z., Kozlovsky N., Zohar J., Cohen H. (2009). Gender-related 

qualitative differences in baseline and post-stress anxiety responses are not 

reflected in the incidence of criterion-based PTSD-like behaviour patterns. The 

World Journal of Biological Psychiatry, 10, 856-869. 

 

McNamara, J. O. (1994). "Cellular and molecular basis of epilepsy." J Neurosci 14(6): 

3413-3425. 

 

Memariani, H., Memariani, M., Shahidi-Dadras, M., Nasiri, S., Akhavan, M. M., & 

Moravvej, H. (2019). “Melittin: from honeybees to superbugs.” [Review]. Appl 

Microbiol Biotechnol, 103(8), 3265-3276.  

 

Meyer, A. C., T. Dua, et al. (2010). "Global disparities in the epilepsy treatment gap: a 

systematic review." Bull World Health Organ 88(4): 260-266. 

 

Montgomery, K. C. and J. A. Monkman (1955). "The relation between fear and 

exploratory behavior." J Comp Physiol Psychol 48(2): 132-136. 

 

Moreno, M. and E. Giralt (2015). "Three valuable peptides from bee and wasp venoms 

for therapeutic and biotechnological use: melittin, apamin and mastoparan." 

Toxins (Basel) 7(4): 1126-1150. 



45 
 

Morrison KC, H. P. (2014). "Natural products as starting points for the synthesis of 

complex and diverse compounds." Nat Prod Rep 31: 6-14. 

 

Mortari, M. R., A. O. Cunha, et al. (2007). "Inhibition of acute nociceptive responses in 

rats after i.c.v. injection of Thr6-bradykinin, isolated from the venom of the social 

wasp, Polybia occidentalis." Br J Pharmacol 151(6): 860-869. 

 

Mortari, M. R., A. O. Cunha, et al. (2005). "Anticonvulsant and behavioural effects of the 

denatured venom of the social wasp Polybia occidentalis (Polistinae, Vespidae)." 

Basic Clin Pharmacol Toxicol 97(5): 289-295. 

 

Mortari, M. R., L. L. do Couto, et al. (2012). "Pharmacological characterization of 

Synoeca cyanea venom: an aggressive social wasp widely distributed in the 

Neotropical region." Toxicon 59(1): 163-170. 

 

Mussi-Ribeiro, A., A. Miranda, et al. (2004). "A anticonvulsive fraction from Scaptocosa 

raptoria (Araneae: Lycosidae) spider venom." Neurosci Lett 371(2-3): 171-175. 

 

Nanau, R. M. and M. G. Neuman (2013). "Adverse drug reactions induced by valproic 

acid." Clin Biochem 46(15): 1323-1338. 

 

Ngugi, A. K., C. Bottomley, et al. (2010). "Estimation of the burden of active and life-

time epilepsy: a meta-analytic approach." Epilepsia 51(5): 883-890. 

 

Noga, D. A., L. E. Brandao, et al. (2016). "Anticonvulsant Effects of Fractions Isolated 

from Dinoponera quadriceps (Kempt) Ant Venom (Formicidae: Ponerinae)." 

Toxins (Basel) 9(1). 

 

Noga, D. A., F. C. Cagni, et al. (2015). "Pro- and Anticonvulsant Effects of the Ant 

Dinoponera quadriceps (Kempf) Venom in Mice." Neotrop Entomol 44(4): 410-

417. 

 



46 
 

Oliveira Amaral H, Monge-Fuentes V, Biolchi Mayer A, et al. (2019). “Animal venoms: 

therapeutic tools for tackling Parkinson's disease.” Drug Discov 

Today.;24(11):2202-2211. 

 

Orsolic, N. (2012). "Bee venom in cancer therapy." Cancer Metastasis Rev 31(1-2): 

173-194. 

 

Prut, L. and C. Belzung (2003). "The open field as a paradigm to measure the effects of 

drugs on anxiety-like behaviors: a review." Eur J Pharmacol 463(1-3): 3-33. 

 

Racine, R. J. (1972). “Modification of seizure activity by electrical stimulation. II. Motor 

seizure.” Electroencephalogr Clin Neurophysiol, 32(3), 281-294. 

 

Raghuraman, H. and A. Chattopadhyay (2007). "Melittin: a membrane-active peptide 

with diverse functions." Biosci Rep 27(4-5): 189-223. 

 

Ridgeway, B., M. Wallace, et al. (2000). "Ziconotide for the treatment of severe 

spasticity after spinal cord injury." Pain 85(1-2): 287-289. 

 

Rodgers, R. J. and J. C. Cole (1994). "Anxiolytic-like effect of (S)-WAY 100135, a 5-

HT1A receptor antagonist, in the murine elevated plus-maze test." Eur J 

Pharmacol 261(3): 321-325. 

 

Rodgers, R. J. and A. Dalvi (1997). "Anxiety, defence and the elevated plus-maze." 

Neurosci Biobehav Rev 21(6): 801-810. 

 

Rodgers, R. J. and N. J. Johnson (1995). "Factor analysis of spatiotemporal and 

ethological measures in the murine elevated plus-maze test of anxiety." 

Pharmacol Biochem Behav 52(2): 297-303. 

 

Sadeghian, H. and R. Motiei-Langroudi (2015). "Comparison of Levetiracetam and 

sodium Valproate in migraine prophylaxis: A randomized placebo-controlled 

study." Ann Indian Acad Neurol 18(1): 45-48. 



47 
 

 

Schuman, M. C., K. Barthel, et al. (2012). "Herbivory-induced volatiles function as 

defenses increasing fitness of the native plant Nicotiana attenuata in nature." 

Elife 1: e00007. 

 

Sillito, A. M. (1979). "Inhibitory mechanisms influencing complex cell orientation 

selectivity and their modification at high resting discharge levels." J Physiol 289: 

33-53. 

 

Silva, J., V. Monge-Fuentes, et al. (2015). "Pharmacological Alternatives for the 

Treatment of Neurodegenerative Disorders: Wasp and Bee Venoms and Their 

Components as New Neuroactive Tools." Toxins (Basel) 7(8): 3179-3209. 

 

Singh, A. and S. Trevick (2016). "The Epidemiology of Global Epilepsy." Neurol Clin 

34(4): 837-847. 

 

Son, D. J., J. W. Lee, et al. (2007). "Therapeutic application of anti-arthritis, pain-

releasing, and anti-cancer effects of bee venom and its constituent compounds." 

Pharmacol Ther 115(2): 246-270. 

 

Stafstrom, C. E. and L. Carmant (2015). "Seizures and epilepsy: an overview for 

neuroscientists." Cold Spring Harb Perspect Med 5(6). 

 

Tedford, H. W., B. L. Sollod, et al. (2004). "Australian funnel-web spiders: master 

insecticide chemists." Toxicon 43(5): 601-618. 

 

Thomas, R. H. and M. O. Cunningham (2018). "Cannabis and epilepsy." Pract Neurol 

18(6): 465-471. 

 

Tubaon, R. M., H. Rabanes, et al. (2014). "Capillary electrophoresis of natural products: 

2011-2012." Electrophoresis 35(1): 190-204. 

 



48 
 

Vanessa C. Abílio, M. B. C., Alessandra M. Ribeiro, Regina H. Silva (2011). Modelos 

Animais em Psicofarmacologia. Psicofarmacologia Clínica. MedBook. Rio de 

Janeiro: 29-48. 

 

Vetter, I., J. L. Davis, et al. (2011). "Venomics: a new paradigm for natural products-

based drug discovery." Amino Acids 40(1): 15-28. 

 

Walsh, R. N. and R. A. Cummins (1976). "The Open-Field Test: a critical review." 

Psychol Bull 83(3): 482-504. 

 

Watson, G. P. e. C. (2005). The rat brain in stereotaxic coordinates. California. 

 

Yang E. J., K. S., Yang SC, Lee SM, Choi SM. (2011). Melittin restores proteasome 

function in an animal model of ALS. J Neuroinflammation, 8, 69.  

 

Yang X, Wang Y, Wu C, Ling EA. (2019). “Animal Venom Peptides as a Treasure Trove 

for New Therapeutics Against Neurodegenerative Disorders.” Curr Med 

Chem.;26(25):4749-4774. 

 

Yap MKK, Misuan N. (2019). “Exendin-4 from Heloderma suspectum venom: From 

discovery to its latest application as type II diabetes combatant.” Basic Clin 

Pharmacol Toxicol.;124(5):513-527. 

 

Yaun. H, et al (2016). "The tradicional medicine and modern medicine from natural 

products." Molecules 21: 66. 

 

Zhang, A., H. Sun, et al. (2013). "Recent advances in natural products from plants for 

treatment of liver diseases." Eur J Med Chem 63: 570-577. 

 

Zhang, F., Y. Wu, et al. (2019). "BmK AEP, an Anti-Epileptic Peptide Distinctly Affects 

the Gating of Brain Subtypes of Voltage-Gated Sodium Channels." Int J Mol Sci 

20(3). 

 



49 
 

Zhao R, W. C., Feng Q, Chen L, Zhang XY, Zhu HY, Wang Y, Ji YH (2011). 

"Anticonvulsant activity of BmK AS, a sodium channel site 4-specific modulator." 

Epilepsy Behav 20: 267-276. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

ANEXO 1 

 

CERTIFICADO 

 
Certificamos que a proposta intitulada "Investigação dos efeitos da administração de melitina em modelo 

experimental de epilepsia e Parkinson em ratos. ", protocolada sob o CEUA nº 4651140918, sob a 

responsabilidade de Beatriz Soares Silva e equipe; Amanda Maria de Macêdo; Ana Cláudia Custódio ; 

Francisca Rayanne da Silva Freitas; Jose Ivo Araújo Bezerra Filho; Patricia Santos Carvalhinho Lopes; Regina 

Helena da Silva; Sara Pereira da Silva; Tamires Alves Sarno; Wilson Vicente da Silva - que envolve a produção, 

manutenção e/ou utilização de animais pertencentes ao filo Chordata, subfilo Vertebrata (exceto o homem), para 

fins de pesquisa científica ou ensino - está de acordo com os preceitos da Lei 11.794 de 8 de outubro de 2008, 

com o Decreto 6.899 de 15   de julho de 2009, bem como com as normas editadas pelo Conselho Nacional  de 

Controle da Experimentação Animal (CONCEA),  e foi aprovada pela Comissão de Ética no Uso de Animais da 

Universidade Federal de São Paulo (CEUA/UNIFESP) na reunião de 18/10/2018. 

 

We certify that the proposal "Investigation of the effects of the administration of melittin in an experimental 

model of epilepsy and Parkinson's disease in rats.", utilizing Heterogenics rats, protocol number CEUA 

4651140918, under the responsibility of Beatriz Soares Silva and team; Amanda Maria de Macêdo; Ana 

Cláudia Custódio ; Francisca Rayanne da Silva Freitas; Jose Ivo Araújo Bezerra Filho; Patricia Santos Carvalhinho 

Lopes; Regina Helena da Silva; Sara Pereira da Silva; Tamires Alves Sarno; Wilson Vicente da Silva - which 

involves the production, maintenance and/or use of animals belonging to the phylum Chordata, subphylum 

Vertebrata (except human beings), for scientific research purposes or teaching - is in accordance with Law 

11.794 of October 8,  2008, Decree 6899 of July 15, 2009, as well as with the rules issued by the National Council 

for Control of Animal Experimentation (CONCEA), and was approved by the Ethic Committee on Animal Use of 

the Federal University of Sao Paulo (CEUA/UNIFESP) in the meeting of 10/18/2018. 

 
Finalidade da Proposta: Pesquisa (Acadêmica) 

 
Vigência da Proposta: de 11/2018 a 11/2020 Área: Farmacologia/farmacologia 

 
Origem: Centro de Desenvolvimento de Modelos Experimentais para Medicina e Biologia - CEDEME  

Espécie: Ratos heterogênicos sexo:   Machos idade: 3 a 7 meses N: --- 

Linhagem: Wistar Peso: 200 a 500 g   

 
Local do experimento: Os experimentos serão realizados em sua maioria no Laboratório de Neurociência e 

Bioprospecção de Produtos Naturais (NEUROBIO). Alguns testes específicos (campo aberto, reconhecimento 

do objeto novo e labirinto em cruz elevado) serão realizados em uma sala específica no biotério da Unifesp - 

campus Baixada Santista que contém um equipamento      de filmagem para coleta dos vídeos e posterior 

análise no software Anymaze. A eutanásia dos animais e posterior coleta dos encéfalos será realizada no 

laboratório de cirurgia do campus. 

 
 

São Paulo, 23 de outubro de 2018 
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