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RESUMO 

 

 

Objetivo: Verificar se a administração de escopolamina, seria capaz de 

interferir na epileptogênese e se seus efeitos poderiam ser explicáveis pelas 

alterações plásticas no sistema colinérgico.  

Metodologia: Duas horas após a indução de estado de mal epiléptico pela 

pilocarpina (320-350 mg/kg, i.p.), ratos Wistar receberam 1-2 mg/kg de 

escopolamina i.p. (grupo Pilo+Escopolamina) ou salina (grupo Pilo), 

durante 3 dias, a cada 6 horas. Após esse período, mini-bombas osmóticas 

foram implantadas para liberação contínua de escopolamina ou salina por 

mais 14 dias. Os animais foram vídeo-monitorados por 12 horas/semana 

nos próximos 3 meses para a verificação de crises espontâneas e 

recorrentes (CER) e então, perfundidos, processados  e corados para 

acetilcolinesterase (AChE), neo-Timm e Nissl. 

Resultados: A administração de escopolamina levou a uma diminuição no 

número de CER e a um aumento na latência para início das crises. O 

grupo Pilo+Escopolamina teve uma diminuição na densidade de fibras 

positivas para AChE em todas as estruturas analisadas, quando 

comparado aos grupos Branco e Pilo. O tratamento com escopolamina não 

interferiu no brotamento das fibras musgosas (BFM). Não houve relação 

entre a frequência de CER e o BFM ou entre CER e densidade de fibras 

colinérgicas. 

Conclusões: A administração de escopolamina poucas horas após o evento 

lesivo inicial e por um período de poucos dias, pode ter consequências 

anatômicas e funcionais. A escopolamina interferiu na epileptogênese.  No 

entanto, as alterações estruturais mensuradas por meio da histoquímica 

para AChE nas estruturas avaliadas não permite ainda explicar esses 

processos de epileptogênese a anti-epileptogênese. 

 



ABSTRACT 

 

 

Purpose: We investigated whether the administration of scopolamine, has 

the ability to interfere in the epileptogenic process and whether this effect 

could be explained by plastic changes in the cholinergic system.  

Methods: Two hours after pilocarpine-induced status epilepticus (SE, 320-

350 mg/kg, i.p.), male Wistar rats received scopolamine (Pilo+Scopolamine 

group) 1-2 mg/kg i.p. or saline (Pilo group), every 6 hours for 3 days. After 

that, osmotic mimipumps were implanted for continuos delivery of 

scopolamine or saline for an additional 14 days. Animals were video-

monitored for 12h/week during the following 3-months period for the 

occurrence of spontaneous recurrent seizures (SRS) and, thereafter, were 

perfused, processed and stained for acetylcholnesterase (AChE), neo-Timm 

and Nissl. 

Results: Administration of scopolamine decreased the number of SRS and 

increased latency for seizure onset. There was a decrease in the density  of 

cholinergic positive fibers for AChE in all analised strutures of the 

Pilo+Scopolamine group as compared with Control and Pilo groups. 

Treatment with scopolamine however did not interfere with mossy fiber 

sprouting (MFS).  Regression analysis did not indicate an association 

between SRS frequency and  MFS or density of cholinergic fibers. 

Conclusions: The administration of scopolamine shortly after the inicial 

precipitant event and for a small period of time, lead to anatomical and 

functional consequences. Scopolamine interfered with epileptogenesis. 

However, the structural changes encountered with AChE histochemistry 

did not explain the epileptogenic and antiepileptogenic processes.   
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INTRODUÇÃO 

 

 

EPILEPSIA 

 

 O termo “epilepsia” deriva do verbo grego epilambanein – atacar de 

surpresa. A epilepsia, ao longo dos tempos teve várias interpretações. Há 

descrições acerca do distúrbio desde os tempos mais remotos. Hipócrates 

escreveu,  por volta do ano 400 AC que o mal sagrado, fruto da cólera dos 

deuses, não parecia ter “nada mais divino nem mais sagrado que as outras 

enfermidades, nem em sua natureza nem em sua causa”. Apesar de 

Hipócrates, na Roma Antiga, a pessoa com epilepsia era considerada 

impura e uma crise epiléptica, principalmente em público, era um 

acontecimento muito temido; objeto de temor e rechaço. Na Idade Média 

era atribuída a uma possessão demoníaca e passou a ser conhecida como 

a doença das quedas. É dessa época o uso do termo “epilepsia”, dado por 

Avicena (citado em THOMAS & GENTON, 1995; citado em YACUBIAN, 

2000). O Renascimento (séculos XV e XVI) traz as descobertas advindas 

das dissecações de cadáveres, e o Iluminismo (séculos XVII e XVIII) 

comemora o desenvolvimento da neurologia, que então se separa da 

psiquiatria. É dessa época uma das primeiras aproximações científicas do 

distúrbio - o Tratado de Epilepsia, de Tissot (1770), um marco na história 

da epilepsia. Com o século XIX surgem as bases fisiopatológicas da 



epilepsia e expoentes como Esquirol (1772-1840), que tinha como proposta 

a classificação das epilepsias e distingue o “grande mal”  do “pequeno 

mal”; Bouchet e Cazauvielh (1825) e Sommer (1880) que descrevem a 

esclerose mesial temporal, e outros como John Hughlings Jackson (1825-

1911, que propôs as bases dos conceitos atuais sobre a desestruturação 

funcional na epilepsia (citado em THOMAS & GENTON, 1995; citado em 

MELDRUM, 1997; citado em YACUBIAN, 2000). 

Com base em observações clínicas uma série de trabalhos são 

publicados. O final do século XIX e início do século XX têm como marco as 

cirurgias para tratamento da epilepsia, a invenção do EEG 

(eletrencefalograma), o tratamento farmacológico, e mais recentemente, as 

técnicas de diagnóstico por imagem, que em muito têm contribuído para o 

desenvolvimento do tratamento das epilepsias e o entedimento de sua 

fisiopatologia (citado em THOMAS & GENTON, 1995; MELDRUM, 1997; 

citado em YACUBIAN, 2000). 

 As epilepsias são um grupo complexo de distúrbios, cuja 

característica comum é uma tendência ao desenvolvimento de 

hiperexcitabilidade de uma ou mais regiões do sistema nervoso central 

(SNC), e compreende sintomas amplos e complexos (DICHTER, 1997; 

GUERREIRO et al, 2000). 

 O que os pacientes com epilepsia têm em comum são crises 

epilépticas que reaparecem após um período de remissão, as também 

chamadas crises espontâneas e recorrentes (CER) (GUERREIRO et al, 



2000). Em alguns casos, as crises epilépticas podem não ser espontâneas 

mas sim resultarem de reação a um estímulo sensório, sendo nestes casos 

denominadas de crises reflexas. 

 As crises epilépticas podem ser classificadas em: crises parciais, que 

se subdividem em parciais simples, complexas e secundariamente 

generalizadas; crises generalizadas; e aquelas que não se enquadram em 

qualquer dessas classificações, sendo chamadas de não-classificáveis 

(GUERREIRO et al, 2000). 

 Considera-se que aproximadamente 1% da população tenha 

epilepsia e que nesse total, o tipo que prevalece (cerca de 40%) é a 

epilepsia de lobo temporal (ELT). Essa denominação refere-se ao 

acometimento predominante de estruturas mesiais do lobo temporal que 

geram seus sintomas e manifestações clínicas, incluindo o hipocampo, 

amígdala e giro para-hipocampal (CENDES, 2000; GUERREIRO et al, 

2000). 

 Em geral, o que se observa nos quadros de ELT, através de 

procedimentos diagnósticos como EEG e ressonância magnética é uma 

atividade eletrencefalográfica anormal, na maioria dos casos, e diminuição 

do volume da formação hipocampal, com alteração de formato, além de 

atrofia da amígdala e lobo temporal como um todo (CENDES, 2000). Os 

estados de elevada excitabilidade neuronal decorrentes das crises 

epilépticas levam a outras alterações anatômicas, fisiológicas e 



farmacológicas (DICHTER, 1997), ou seja, levam a um processo conhecido 

como plasticidade. 

 Segundo Tees (1990), plasticidade é um termo com uma longa 

história. Em 1898, o fisiologista britânico Charles Sherrington descreveu 

pela primeira vez o termo plasticidade, estudando o reflexo espinhal de 

gatos com secção de medula (citado em BEATTY, 1995). A partir de um 

estímulo repetitivo ele observou que ocorria habituação da resposta de 

flexão, ou seja, a estimulação repetida levava a uma redução da resposta, e 

com a situação de repouso ocorria recuperação dessa resposta. A esse 

fenômeno ele denominou plasticidade. 

A plasticidade pode ser vista como uma resposta adaptativa do 

sistema nervoso frente às necessidades impostas pelas novas experiências 

vividas a cada dia.  Entre elas, as alterações decorrentes da passagem do 

tempo e interações com o ambiente que em geral se manisfestam como 

alterações na efetividade do tráfego de informação entre as membranas 

pré- e pós-sinápticas (STEIN, 1995).  A epilepsia pode então, ser estudada 

como um fenômeno de plasticidade.  Dentre as alterações mais descritas 

na ELT de humanos e em modelos experimentais, podemos citar a 

neurogênese das células granulares do giro denteado (PARENT & 

LOWENSTEIN, 1997; LONGO et al, 2000) e o brotamento das fibras 

musgosas (TAUCK & NADLER, 1985; MELLO et al, 1993).  Apesar da 

ampla caracterização destas e outras alterações plásticas na ELT, há ainda 

um longo percurso a ser percorrido no estudo dos fenômenos de 



reorganização de circuitos sinápticos decorrentes da lesão celular causada 

pela atividade epiléptica e/ou pela ação de drogas.   

 

 

MODELOS EXPERIMENTAIS 

 

Os modelos experimentais têm contribuído muito para um melhor 

entendimento das epilepsias, em particular da epilepsia de lobo temporal, 

uma vez que muitas das características clínicas e anátomo-patológicas são 

comuns a ambas situações (TURSKI et al, 1984; BEN-ARI , 1985; TURSKI 

et al, 1989). 

Vários modelos são utilizados para o estudo da ELT, tanto in vitro 

como in vivo, dentre eles, serão citados aqui os modelos da pilocarpina, 

ácido caínico e “kindling”, ou abrasamento. Esses modelos permitem um 

conhecimento dos mecanismos celulares e moleculares subjacentes às 

diferentes formas de epilepsia. 

 

Modelo da pilocarpina – O modelo da pilocarpina é apropriado, visto que 

se assemelha ao quadro humano de epilepsia, sendo caracterizado pela 

recorrência de crises epilépticas que podem reproduzir as características 

clínicas e o traçado eletrencefalográfico da epilepsia de lobo temporal em 

humanos (TURSKI et al, 1983, TURSKI et al, 1984, BEN-ARI, 1985, 

TURSKI et al, 1989). Este modelo foi originalmente descrito em 1983 



(TURSKI et al, 1983) e baseia-se na observação de que a aplicação 

sistêmica, intra-amígdala ou intra-hipocampal, de um agonista colinérgico 

é capaz de induzir atividade epiléptica, em uma sequência de alterações 

comportamentais com crises motoras límbicas, seguida de dano neural 

(TURSKI et al, 1983; TURSKI et al, 1984; CAVALHEIRO et al, 1987; LEITE 

et al, 1990; CAVALHEIRO et al, 1991; MELLO et al, 1993; ARIDA et al, 

1999; COVOLAN & MELLO, 2000; FURTADO et al, 2002). A pilocarpina, 

droga extraída da planta brasileira Pilocarpus jaborandi, atua no sistema 

colinérgico, mais especificamente como agonista dos receptores 

muscarínicos (TURSKI et al, 1983; CAVALHEIRO et al, 1987; TREIMAN & 

HEINEMANN, 1997; SANABRIA & CAVALHEIRO, 2000).  A ação 

epileptogênica da pilocarpina será descrita em maior detalhe adiante (ver 

abaixo). 

O modelo consta de três fases: 1) aguda – após a injeção ocorre um 

estado de mal epiléptico (SE) duradouro, 2) latente – onde não há 

manifestação comportamental ou eletrográfica de crise; e 3) crônica – cujo 

início é a primeira crise espontânea, e é caracterizada pela recorrência 

destas (CAVALHEIRO et al, 1987; TURSKI et al, 1989; SANABRIA & 

CAVALHEIRO, 2000). 

Este modelo tem sido utilizado para o estudo das alterações 

fisiopatológicas relacionadas à fase crônica da epilepsia, subsequente ao 

episódio agudo ou status epilepticus (SE) experimental.  O SE caracteriza-

se por uma crise prolongada, intensa e debilitante, com duração superior a 



30 minutos, frequentemente associada a alta taxa de mortalidade aguda, 

assim como morbidade a longo-prazo. A epileptogênese neste modelo é 

desencadeada pela ação da pilocarpina que, agindo via receptores 

muscarínicos sincroniza a ativação de um grande número de neurônios 

hipocampais.  As características anatômicas e a ativação concomitante 

e/ou secundária do sistema glutamatérgico no hipocampo determinam a 

hiperexcitação e também a excitotoxicidade no hipocampo e nas estruturas 

a ele relacionadas (CAVALHEIRO et al, 1987; SANABRIA & CAVALHEIRO, 

2000). 

Segundo Stables e colaboradores (2003), dos vários químio-

convulsivantes sistêmicos existentes, a pilocarpina, juntamente com o 

ácido caínico, tem sido o melhor caracterizado, considerando a 

fenomenologia da crise, características eletrencefalográficas, resultados 

cognitivos e neuropatologia. 

  

Modelo do ácido caínico -  O ácido caínico é um agonista dos receptores 

glutamatérgicos ionotrópicos, não dependentes de voltagem.  Injeções 

sistêmicas ou intra-encefálicas de ácido caínico causam descargas 

epileptiformes na região CA3 do hipocampo.  A ação direta do ácido caínico 

sobre receptores hipocampais promove um aumento prolongado na 

permeabilidade da membrana neuronal, causado pela ação despolarizante 

com consequente hiperexcitabilidade do circuito hipocampal e das 

estruturas a ele relacionadas.  Uma característica marcante deste modelo 



é o efeito neurotóxico principalmente na sub-área CA3 do hipocampo 

(BEN-ARI, 1980, 1985; TREIMAN & HEINEMANN, 1997; SANABRIA & 

CAVALHEIRO, 2000).  Sua neurotoxicidade é devida aos seus efeitos 

excitatórios, em um processo que culmina com a depleção dos estoques 

energéticos do neurônio como uma tentativa de restaurar o balanço iônico, 

tendo como conseqüência a morte neuronal (COYLE, 1983).  Assim como 

no modelo da pilocarpina, a injeção de ácido caínico é capaz de provocar 

crises parciais espontâneas e recorrentes, típicas da ELT. 

 

Modelo do “kindling”, ou abrasamento – O fenômeno do “kindling” vem 

sendo amplamente utilizado, desde sua descoberta, como um modelo para 

se estudar os mecanismos fisiológicos, celulares e moleculares relativos à 

epilepsia humana (GODDARD, 1967; BAUDRY, 1986). “Kindling” (ou 

abrasamento elétrico)  refere-se a um fenômeno pelo qual a aplicação focal 

e repetida de estimulações elétricas (ou químicas) inicialmente sub-

convulsivantes, acaba por resultar em crises convulsivas intensas, parciais 

e depois generalizadas. A estimulação elétrica (ou química) inicial, de baixa 

intensidade, a princípio não provoca resposta comportamental ou 

eletrofisiológica detectável, mas estimulações subsequentes induzem o 

desenvolvimento de crises progressivamente mais intensas e de convulsões 

elétricas mais amplamente propagadas (McNAMARA & WADA, 1997).  Há 

também a ocorrência de crises espontâneas neste modelo, geralmente após 



um longo processo de indução de crises (McNAMARA & WADA, 1997; 

TREIMAN & HEINEMAN, 1997). 

 

 

FUNÇÃO DA FORMAÇÃO HIPOCAMPAL NA ELT 

 

Verifica-se através de análise de necrópsia, material de ressecção 

cirúrgica e dados eletrencefalográficos que o foco da ELT, em geral, 

encontra-se na formação hipocampal e amígdala, e que a ressecção dessas 

estruturas é capaz de eliminar as manifestações epilépticas de pacientes 

com crises refratárias à medicação (WILLIAMSON et al, 1993; FISCHER et 

al, 1998). 

A formação hipocampal compreende o hipocampo propriamente dito, 

o giro denteado (GD), complexo subicular (subículo, pré-subículo e para-

subículo) e córtex entorrinal (AMARAL & WITTER, 1995). O hipocampo 

propriamente dito pode ser dividido em diferentes sub-áreas, referidas 

como campos CA1, CA2 e CA3 (CA de Corno de Amon), formados por células 

piramidais, dentre outras. 

O GD é formado por três camadas: a camada mais externa, que é a 

camada molecular; a camada intermédia, ou granular, que contém os 

corpos celulares das células granulares; e a terceira camada, polimórfica, 

também chamada hilo do giro denteado, que contém os axônios das 

células granulares, as fibras musgosas, além de várias populações 



celulares (AMARAL & WITTER, 1995).  Células desta última camada, ou 

seja, células do hilo, encontram-se entre as mais susceptíveis para 

apresentar dano após o SE tanto em humanos (MOURITZEN-DAN, 1979, 

1980 – citado em COVOLAN et al, 2000) como em diversos modelos 

animais (SLOVITER, 1986; COVOLAN et al, 2000; MELLO et al, 2000; 

SILVA & MELLO, 2000; LONGO et al, 2003; ZAPPONE & SLOVITER, 

2004). 

O processamento da informação intra-hipocampal é baseado no 

conceito de circuito trissináptico, que consiste de uma série de vias 

excitatórias preponderantemente unidirecionais (AMARAL & WITTER, 

1989, 1995; BROWN & ZADOR, 1990).  Este circuito se inicia com a 

projeção das células piramidais do córtex entorrinal para as células 

granulares do GD (a via perfurante).  Estas, através de seus axônios, as 

fibras musgosas, excitam as células piramidais do CA3 que então se 

projetam (colaterais de Schaffer) para o CA1. 

Uma das alterações patológicas mais comuns em pacientes com ELT 

é a esclerose hipocampal, embora a ELT nem sempre esteja associada à 

esclerose hipocampal. Sommer (1880) foi o primeiro a sugerir que o dano 

hipocampal decorrente de quadros de epilepsia crônica, poderia ser um 

dos fatores etiológicos das epilepsias.  A esclerose hipocampal caracteriza-

se por perda neuronal seletiva e gliose reativa do Corno de Amon 

(LOTHMAN et al, 1991 – citado em FISHER et al, 1998).  No entanto, esta 

ainda é uma questão bastante controversa e não está bem estabelecido se 



as crises são causa da esclerose ou se é a esclerose que gera as crises 

convulsivas. Os relatos de análises post mortem, aliados a dados da 

história clínica dos pacientes sugerem as duas possibilidades (MATHERN 

et al, 1997; MELDRUM, 1997; FISHER et al, 1998). Dentre os possíveis 

fatores de predisposição para a esclerose hipocampal estão uma história 

de convulsões febris prolongadas na infância, traumatismo crânio-

encefálico, lesões traumáticas decorrentes do nascimento, encefalites, 

meningites e hipóxia (CENDES et al, 1993; MATHERN et al, 1995a , 

1995b). 

Mas, como a esclerose hipocampal e as crises convulsivas poderiam 

evoluir para a ELT? Existem hipóteses que tentam explicar como isso 

ocorreria:  

1) a hipótese das células em cesto dormentes (SLOVITER, 1991; 

ZAPPONE & SLOVITER, 2004) – essa hipótese pressupõe que a atividade 

epiléptica determina a lesão das células musgosas do giro denteado 

(excitatórias), assim como dos neurônios imunorreativos a neuropeptídeo Y 

e somatostatina, mas não afeta (pelo menos não diretamente) as células 

em cesto inibitórias. Esses neurônios acima descritos, normalmente 

excitam as células em cesto inibitórias que contém GABA e modulam a 

atividade das células granulares.  Portanto, embora as células em cesto 

possam sobreviver aos efeitos excitatórios da atividade epiléptica, elas 

permanecem dormentes ou hipofuncionais devido à perda da aferência 

excitatória. Sem esta inibição, a despolarização normal da via perfurante 



ou de outros grandes aferentes pode levar a um disparo excessivo das 

células granulares, e consequentemente de todo circuito hipocampal, 

podendo levar a novo ciclo de morte neuronal e, com o passar do tempo, à 

formação de um foco epiléptico. 

Contudo, estudos recentes têm questionado se estas células em 

cesto estão realmente dormentes (BERNARD et al, 1998) e mostrado que 

existe um aumento da inibição sináptica e não uma depressão, como é 

sugerido pela hipótese das células em cesto dormentes, e que este 

aumento da inibição é mediado pela ‘downregulation’ dos receptores 

GABAB pré-sinápticos (HAAS et al, 1996; BUCKMASTER & DUDEK, 1997, 

citado em FISCHER et al, 1998). 

2) a hipótese do brotamento axonal aberrante, ou brotamento das 

fibras musgosas (BFM) (TAUCK & NADLER, 1985; DUDEK & SHAO, 2004) 

– esta hipótese tem como base a morte das células musgosas do GD.  Em 

um hipocampo normal, as células musgosas do GD fazem conexões 

comissurais excitatórias que atingem os dendritos proximais das células 

granulares do hipocampo contralateral.  No hipocampo epiléptico onde há 

perda das células musgosas (alvos dos axônios das células granulares, as 

fibras musgosas) as células granulares passam a fazer sinapses 

excitatórias com seus próprios dendritos (ou das células granulares 

vizinhas), na camada molecular interna num fenômeno conhecido como 

brotamento.  Assim, tais conexões de retroalimentação podem facilitar a 

reverberação excitatória na formação hipocampal já danificada e seriam 



responsáveis pela ocorrência das CER. (BEN-ARI & REPRESA, 1990; 

MELDRUM, 1997; AU LOUIS et al, 1997; FISCHER et al, 1998).  

No entanto, Longo e Mello (1997; 1998; 1999), demonstraram que a 

presença do inibidor de síntese protéica, a cicloheximida, no momento de 

indução do SE, determina um bloqueio no brotamento das fibras 

musgosas sem interferir com a frequência das CER.  Portanto, ao contrário 

do proposto pela hipótese aqui descrita, esses resultados sugerem que o 

BFM não é uma condição necessária para eventos ictais nos modelos da 

pilocarpina e do ácido caínico da ELT. Cabe notar que o trabalho recente 

de Williams e colaboradores (2002) não conseguiu caracterizar qualquer 

efeito da cicloheximida no modelo da pilocarpina.  

 Evidentemente, há variantes sobre o tema, e hipóteses adicionais 

com defensores e detratores. 

 

 

OUTRAS ESTRUTURAS ENCEFÁLICAS E ELT 

 

 Várias são as estruturas envolvidas na epilepsia de lobo temporal. 

Como já citado no item anterior, a amígdala,  assim como a formação 

hipocampal, é um dos possíveis focos ou estruturas críticas para a ELT 

(tendo em vista que amigdalectomais podem levar a remissão das crises 

em pacientes com essa indicação cirúrgica). A formação hipocampal recebe 

projeções  corticais e subcorticais. A informação recebida de fontes 



corticais é considerada o principal substrato pelo qual a formação 

hipocampal desempenha suas funções cognitivas e mnemônicas (AMARAL 

& WITTER, 1995). As projeções subcorticais são geralmente modulatórias e 

refletem o estado comportamental do organismo. Essas projeções 

modulatórias chegam predominantemente do septo, tálamo, hipotálamo, 

mesencéfalo, ponte, bulbo e amígdala, sendo as principais aferências os 

núcleos lateral, basolateral e endopiriforme (SWANSON et al, 1987). 

 Evidências clínicas e experimentais sugerem que as áreas 

parahipocampais (entorrinal, perirrinal e parahipocampal) podem 

contribuir para o início de crises límbicas e talvez, epileptogênese (DE 

GUZMAN et al, 2004). O córtex entorrinal é uma das sub-áreas que 

compreende a formação hipocampal, sendo a porta de entrada e a 

principal projeção para o giro denteado – a via perfurante (SWANSON et al, 

1987). O córtex piriforme está criticamente envolvido na geração e 

propagação de crises do tipo límbicas no rato (SCHWABE et al, 2004).

 Alguns núcleos talâmicos também são descritos como tendo uma 

participação relevante em mecanismos de epileptogênese e na modulação 

de crises em modelos animais de epilepsia, assim como na epilepsia 

humana (HAMANI & MELLO, 1997; 2002; HAMANI et al, 2004; 2005). O 

tálamo tem sido descrito como um importante modulador de crises e sendo 

bastante afetado em modelos colinérgicos de epilepsia. Hamani e Mello 

(2002) e Hamani e colaboradores (2004; 2005) demonstraram o 

envolvimento do tálamo no modelo de epilepsia de pilocarpina e 



picrotoxina com perdas celulares em vários dos núcleos analisados e, 

situações onde a lesão e estimulação elétrica do núcleo anterior do tálamo 

resultaram em proteção contra crises induzidas por pilocarpina e estado 

de mal, respectivamente. 

 

 

EPILEPSIA E ACETILCOLINA 

 

 A acetilcolina participa da geração e manutenção de crises 

convulsivas e várias são as possibilidades de manipulações do sistema 

colinérgico visando atuar no mecanismo de formação dessas crises.   

Receptores muscarínicos são os receptores colinérgicos 

predominantes no sistema nervoso central, onde além de estarem 

implicados em processos de aprendizagem e memória, participam do 

controle de movimentos, sono REM (de rapid eye movement), nocicepcção 

central e geração de crises epilépticas (HAMILTON et al, 1997). Dos cinco 

sub-tipos conhecidos (M1-M5), o principal, presente no hipocampo é o M1 

(MILNER et al, 1983; SEGAL & AUERBACH, 1997). Estes receptores têm 

sítios mais abundantes, ou estão mais concentrados nas camadas 

superficiais e mais profundas do córtex, tubérculo olfatório, caudado e 

putamen, amígdala e formação hipocampal no rato (QUIRION et al, 1993). 

Hamilton e colaboradores (1997) demonstraram em camundongos 

mutantes, deficientes do receptor M1, que a pilocarpina não foi capaz de 



induzir estado de mal epilépico em qualquer desses animais. Contudo, 

esses camundongos apresentaram os efeitos periféricos e centrais típicos 

da pilocarpina como qualquer outro animal, demonstrando que esses 

efeitos não requerem a participação do receptor M1. Quando aos 

camundongos mutantes foi administrado ácido caínico, o comportamento 

dos mesmos foi semelhante ao dos camundongos selvagens (sem alteração 

genética). Desta forma, esses autores demonstraram que o sub-tipo M1 é 

necessário para o início das crises epilépticas induzidas por agonistas 

muscarínicos, mas não para aquelas induzidas por ácido caínico 

(HAMILTON et al, 1997). 

A potenciação da função do receptor NMDA mediada pelo receptor 

colinérgico M1 tem um significado particular para estratégias terapêuticas 

de distúrbios do sistema nervoso que envolvem disfunção hipocampal e/ou 

glutamatérgica, como por exemplo na epilepsia, doença de Alzheimer, 

acidente vascular encefálico (AVE) e em algumas formas de psicoses. 

Nestes distúrbios, o aumento da função do receptor NMDA poderia 

aumentar a excitabilidade de alguns circuitos neurais levando à epilepsia 

ou a morte neuronal associada às demais doenças ou ainda a atividade 

disfuncional característica das psicoses.  Nessas condições o uso de 

antagonistas seletivos M1 poderia ser efetivo tanto na regulação geral da 

atividade neuronal, na neuroproteção ou mais especificamente como novos 

agentes anti-epilépticos (ROUSE et al, 1999). 



A acetilcolina (ACh) funciona também como um modulador na 

transmissão hipocampal, podendo, via receptores muscarínicos, modular a 

transmissão excitatória e inibitória no circuito trissináptico (ROUSE et al, 

1999). 

Agentes colinérgicos, como os compostos organofosforados 

(inseticidas, “gases dos nervos”, agentes oftálmicos para controle da 

pressão ocular, anti-helmínticos e certos herbicidas), têm a capacidade de 

produzir crises convulsivas agindo de forma a inibir irreversivelmente a 

acetilcolinesterase, levando ao acúmulo de acetilcolina e à super-

estimulação das vias colinérgicas (TAYLOR, 1996; ALUIGI et al, 2005).  A 

administração de somam (inibidor de acetilcolinesterase) em fatias de 

hipocampo de cobaias, por exemplo, resultou em atividade epileptiforme 

após estimulação da via comissural/colaterais de Schaffer e registro em 

CA1 (HARRISON et al, 2004). 

A inervação colinérgica da formação hipocampal deriva 

exclusivamente do septo medial e do núcleo da banda diagonal de Broca, 

núcleos que também contêm neurônios GABAérgicos (MELLGREN & 

SREBRO, 1973 – citado em SEGAL & AUERBACH, 1997;  MILNER et al, 

1983). Já o núcleo basal de Meynert envia projeções colinérgicas para o 

neocórtex, tálamo e núcleos amigdalóides (STAHL, 2000). 

 De maneira mais detalhada, os neurônios colinérgicos têm as 

seguintes localizações e respectivas projeções (TOHYAMA & TAKATSUJY, 

1998): 



Ch1  →  área septal medial  →  hipocampo 

Ch2  →  ramo vertical da banda diagonal de Broca  → hipocampo 

Ch3 → ramo horizontal da banda diagonal de Broca → bulbo olfatório, 

núcleo reticular do tálamo  

Ch4  →  núcleo basal de Meynert  → córtex, amígdala, núcleo reticular do 

tálamo 

Ch5  →  núcleo pedunculopotino  → tálamo 

Ch6  →  núcleo tegmental laterodorsal  → córtex, tálamo  

 O sistema colinérgico também está envolvido no abrasamento 

(kindling), uma vez que antagonistas colinérgicos retardam o seu 

desenvolvimento de uma maneira dose-dependente e, agonistas 

colinérgicos aumentam seu desenvolvimento. Adams e colaboradores 

(2002), utilizando o modelo de abrasamento e a administração de 

escopolamina ou pilocarpina 30 minutos antes de cada estimulação, 

demonstraram que aos animais onde foi administrada pilocarpina houve 

uma diminuição no número necessário de estimulações para se adquirir 

uma crise estágio 5, e um aumento  no número de estimulações naqueles 

animais onde foi administrada escopolamina, quando comparados aos 

animais controles, aos quais foi administrado tampão fosfato ( ADAMS et 

al, 2002). 
Excluído:  



NEUROPROTEÇÃO E ANTI-EPILEPTOGÊNESE 

 

Um anti-epiléptico previne ou reduz crises epilépticas. Por sua vez, 

uma substância com atividade neuroprotetora irá prevenir uma lesão 

neuronal. Desta forma, um anti-epiléptico pode ser indiretamente 

neuroprotetor se as crises epilépticas levam a lesões ou diretamente se o 

mesmo tiver uma atividade protetora adicional, independente de sua 

atividade anti-epiléptica.   

Já uma substância antiepileptogênica, previne ou diminui o 

processo de desenvolvimento da epilepsia.  Nesse caso, um anti-epiléptico 

pode ser anti-epileptogênico se as crises que o mesmo bloqueia forem 

epileptogênicas (de acordo com o preceito de Gowers “crises produzem 

crises”), e da mesma forma um neuroprotetor também pode ser anti-

epileptogênico se as lesões neuronais levarem à epilepsia (COLE & 

DICHTER, 2002). É ainda possível que um agente anti-epileptogênico 

tenha esse potencial independentemente de qualquer ação anti-epiléptica 

ou neuroprotetora. 
As alterações neurobiológicas decorrentes de um insulto epiléptico, 

independentemente de sua causa, podem ocorrer tanto imediatamente 

como após um período indeterminado após o evento lesivo.  Este período 

que decorre entre o insulto e suas consequências, oferece uma janela de 

oportunidades para a utilização de substâncias antiepileptogênicas que 



poderiam ou prevenir completamente o desenvolvimento da epilesia ou 

pelo menos proporcionar mecanismos modificadores da doença. 

Uma das características da epilepsia é que para cerca de 30-40% da 

população diagnosticada e medicada não ocorre um bom controle das 

crises, caracterizando as chamadas crises refratárias. Desta forma essa 

população convive com crises espontâneas e recorrentes e não conta com a 

eventualidade de tratamento, exceto o cirúrgico em casos restritos. Em 

decorrência da ausência de tratamento medicamentoso, podemos observar 

uma piora progressiva no quadro geral da epilepsia e um declínio nas 

funções cognitivas. Esta sub-população de pacientes poderia ser um alvo 

potencial para tratamentos que auxiliassem tanto na modificação como na 

prevenção da progressão da doença, mesmo após seu diagnóstico 

(PITKÄNEN, 2002). 

Várias são as condições (considerando-se a localização, a extensão, a 

idade, etc.) em que uma lesão encefálica traumática pode colocar um 

indivíduo em risco de crises convulsivas posteriores. Mesmo quando se 

considera aquelas condições menos extremas, ainda assim cerca de 1% 

desses indivíduos podem vir a apresentar crises epilépticas espontâneas 

no primeiro ano após o evento,  o que representa três vezes a incidência 

esperada na população geral (ANNEGERS et al, 1980). 
Mesmo se a prevenção da epileptogênese falhasse em seu sentido 

mais estrito, haveriam grandes benefícios clínicos se o processo 

epileptogênico pudesse ser pelo menos modificado, resultando numa forma 



mais branda de epilepsia. No entanto, nenhum tratamento foi clinicamente 

demonstrado até o momento, que prevenisse ou reduzisse o risco de 

epileptogênese após uma lesão neuronal, ou seja, que tivesse algum efeito 

profilático para epilepsia pós-traumática.  Algumas estratégias que 

objetivaram neuroproteção, resultante da induçao de SE, não foram hábeis 

em prover consequências antiepileptogênicas, apesar de serem efetivas na 

proteção neuronal (PITKÄNEN, 1996; PITKÄNEN et al,  1999; ANDRÉ et al, 

2000; ANDRÉ et al, 2001; ANDRÉ et al, 2003).  

Nesta linha de investigação, nós testamos se a administração de 

escopolamina, numa situação clínica, seria capaz de interferir na 

epileptogênese e se seus efeitos poderiam ser explicáveis pelas alterações 

plásticas no sistema colinérgico. Essa abordagem foi decorrente de estudos 

do nosso laboratório (MASSANT et al, 1996) que demonstraram que a lesão 

de neurônios colinérgicos do prosencéfalo basal, através da administração 

de IgG192-saporina (imunotoxina que mata seletivamente os neurônios 

colinérgicos do prosencéfalo basal) suprimiu o aparecimento de CER em 

ratos tratados com pilocarpina, apesar dos animais apresentarem um 

aumento na incidência de SE e apresentarem BFM (portanto, seria 

esperado um aumento na frequência das CER de acordo com uma das 

teorias acima descritas).  A supressão do aparecimento de CER também foi 

observada por outro estudo do nosso laboratório (BENASSI & MELLO, 

2000).  Neste caso, em animais submetidos ao tratamento com 

escopolamina – um antagonista colinérgico não seletivo – por  um período 



de 17 dias após a indução de SE por pilocarpina. Desta forma, este 

resultado demonstrou um efeito anti-epileptogênico, associado a um 

bloqueio temporário da transmissão colinérgica central.  Ainda que os 

dados experimentais no sentido de uma ação antiepileptogênica tenham 

sido claros, evidentemente os mecanismos de ação subjacentes a este 

fenômeno permanecem a ser investigados.  Desta forma, em se tratando de 

um fenômeno de grande relevância e potencial aplicabilidade na 

terapêutica das epilepsias pós-traumáticas, a adequada caracterização das 

alterações eletrofisiológicas e neuroanatômicas decorrentes desse 

tratamento com a escopolamina passam a assumir grande importância.  

Por outro lado, é também evidente que as buscas dessas alterações podem 

se revelar uma tarefa infindável, face à multiplicidade de sistemas 

neuroquímicos e neuroanatômicos existentes, e portanto passíveis de 

alteração. De fato, uma avaliação preliminar do giro denteado dos animais 

tratados com escopolamina após a indução de SE por pilocarpina indicou 

o aparecimento de uma dupla banda de marcação colinérgica no giro 

denteado (BENASSI & MELLO, 2000). 

Considerando, no entanto os dados anteriores de nosso laboratório 

que sugerem não haver uma participação relevante de algumas dessas 

outras alterações plásticas no giro denteado para a epileptogênese no 

modelo da pilocarpina, nossa hipótese nesse caso é que essas alterações 

(brotamento das fibras mugosas, dispersão das células granulares, 

aumento da neurogênese) não devem diferir entre os animais em que 



conseguirmos bloquear a epileptogênese quando comparados àqueles não 

tratados (apenas injetados com pilocarpina) ou em que não conseguirmos 

suprimir a epileptogênese. Por outro lado, considerando estarmos agindo 

sobre o sistema colinérgico, poderíamos supor alterações neste sistema. 

Apesar dos modelos experimentais utilizando ácido caínico e 

abrasamento serem amplamente utilizados e fornecerem dados valiosos, 

optamos por utilizar o modelo experimental da pilocarpina que é um dos 

mais bem caracterizados, uma vez que mimetiza a fenomenologia da 

epilepsia, tanto no que diz respeito às características eletrencefalográficas 

como nas respostas cognitivas e neuropatológicas decorrentes (STABLES 

et al, 2003). 

 



HIPÓTESE EXPERIMENTAL 

 

Sabendo que a administração de escopolamina provoca uma 

alteração plástica no GD – dupla banda de coloração – e  com base no 

conjunto de dados de nosso laboratório, sugerimos que: 

a) essa alteração plástica do GD é responsável pelo aumento da latência e 

diminuição da frequência de CER. 

b) a alteração plástica do sistema colinérgico em outras áreas encefálicas 

selecionadas está associada a epileptogênese. 

c) o brotamento das fibras musgosas, a dispersão das células granulares e 

o aumento da neurogênese não estão associados a epileptogênese. 

 

 

 



MATERIAL E MÉTODO  

 

1. ANIMAIS 

 

 Foram utilizados 68 ratos machos, adultos, Wistar, pesando entre 

200-250 g no início do experimento, provenientes do Centro de 

Desenvolvimento de Modelos Experimentais para Medicina e Biologia 

(CEDEME) da Universidade Federal de São Paulo, criados em caixas 

plásticas, em grupos de cinco animais por caixa, e mantidos em um ciclo 

de claro/escuro de 12 horas (com luzes acesas as 07:00 horas) e com água 

e ração (Nuvilab) ad libitum. O projeto foi analisado e aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, sob o número 

CEP 0200/02, (vide Anexo I). 

 

 

2. INDUÇÃO DE STATUS EPILEPTICUS (SE) E ADMINISTRAÇÃO DE 

ESCOPOLAMINA 

 

Aos ratos foi administrado metil-escopolamina (1mg/kg) por via intra-

peritoneal (i.p.), 30 minutos antes da administração de pilocarpina, a fim 

de minimizar os efeitos periféricos da pilocarpina. A pilocarpina foi 

administrada por via i.p. na dose de 320-350 mg/kg. Noventa minutos 

após a indução de SE foi administrado tiopental sódico i.p. (25 mg/kg) na 



tentativa de aumentar a sobrevida. Duas horas após o inicio do SE os 

animais foram divididos em dois grupos: à metade deles foi administrada 

escopolamina (1 ou 2 mg/kg) a cada 6 horas, durante 3 dias – grupo 

pilocarpina + escopolamina. A outra metade – grupo pilocarpina + salina – 

recebeu salina pelo mesmo período. Após esse período de 3 dias, foi 

implantada uma bomba osmótica (Alzet, modelo 2002) subcutânea nesses 

animais, a fim de que fosse mantido um influxo contínuo de escopolamina 

durante um período de 14 dias. Essa bomba osmótica continha 

escopolamina na concentração de 0,5 mg/kg, em um volume de 200 µL de 

salina estéril.  A partir do 21o dia, todos os animais de ambos os grupos 

[pilocarpina+salina (PILO) e pilocarpina+escopolamina (PILO+ESC)] foram 

monitorados por uma vídeo-câmera por pelo menos 150 horas, nos 3 

meses seguintes. O monitoramento ocorreu entre as 7 horas da manhã e 

as 6 da tarde, durante algumas semanas, por períodos que variaram de 6 

a 12 horas/semana. Foram observadas ocorrências de crises espontâneas 

e recorrentes (CER), assim como sua freqüência e intensidade em 18 

animais do grupo Pilo e 15 do grupo Pilo+Escopolamina.  Esses animais 

são os mesmos que foram avaliados pela técnica de AChE. Houve uma 

perda substancial de animais (n=34) que se dividiu igualmente entre os 

grupos de animais que desenvolveram SE. Desta forma os números acima 

(PILO, n=18 e PILO+ESCOPOLAMINA, n=17) bem como as decrições 

abaixo, referem-se ao número final de animais submetidos a cada uma das 

diversas análises.  



Os grupos controles foram compostos de (i) animais que receberam  

pilocarpina, na mesma dose já citada e que não entraram em estado de 

mal epiléptico (NÃO SE, n=8)   (ii) animais pareados por peso e idade que  

não receberam qualquer manipulação experimental, ou seja, sem 

administração de pilocarpina ou qualquer outra substância (BRANCO, 

n=13) e, (iii) animais também pareados por peso e idade mas que só foram 

administrados com escopolamina (ESC, n=12), pelo mesmo período. O 

intervalo entre o início dos procedimentos e a perfusão foi o mesmo para 

todos os animais (3 meses). 

 

 

3. PROCEDIMENTOS DE PERFUSÃO 

 

3.1 PERFUSÃO PARA ACETILCOLINESTERASE E NISSL  

 

Para as técnicas de acetilcolinesterase, Nissl e imunohistoquímica, os 

animais foram submetidos à anestesia profunda, com uma dose letal de 

tionembutal (50 mg/kg; i.p.), e foram perfundidos transcardiacamente com 

solução salina seguida de paraformaldeído 4% + glutaraldeído 2%. Ao final 

da perfusão, o encéfalo foi removido e estocado em solução de perfusão 

com sacarose a 30%, para cortes posteriores. 

Os encéfalos foram congelados e levados ao micrótomo para obtenção 

de cortes em secções coronais de 35 µm de espessura.  Foram coletados 



cortes adjacentes para as três técnicas de coloração. As secções para 

acetilcolinesterase e Nissl foram mantidas em solução tampão fosfato pH 

7,4 por algumas horas até a montagem em lâminas.  

 

 

3.2  PERFUSÃO PARA ACETILCOLINESTERASE, NISSL E NEO-TIMM 

  

 Em alguns casos o procedimento de perfusão e secção dos encéfalos, 

para acetilcolinesterase, Nissl e Neo-Timm foi idêntico ao anterior, tendo 

como única diferença as soluções de perfusão. Os animais foram 

perfundidos com as soluções de sulfeto de sódio 0,1% em tampão Millonigs 

0,12 M, com 0,002% de cloreto de cálcio CaCl2 (250 mL por animal), 

seguido por glutaraldeído 3% em tampão fosfato 0,2 M e água bi-destilada 

(100 mL por animal).  Os encéfalos foram removidos e imersos  em solução 

de sacarose 30% em solução de glutaraldeído 2%. Os cortes foram fatiados 

no plano coronal a 35 µm de espessura  e então montados em lâminas 

gelatinadas e corados. 

 

 

 

 

 

 



4. TÉCNICAS HISTOLÓGICAS  

 

4.1 ACETILCOLINESTERASE 

 

As secções coronais  foram montadas em lâminas gelatinadas e 

depois de estarem bem secas, foram lavadas em três banhos de solução de 

sulfato de sódio (NA2SO4) saturado. Foram pré-incubadas em solução de 

NA2SO4 e tetraisopropilperosfosforamida a 10% (iso-ompa) a 37ºC por 30 

minutos. A seguir, foram incubadas por uma hora, a 37ºC, em solução 

incubadora que consistiu de: 3,5 mM de iodeto de acetilcolina, 6 mM de 

CuSO4.5H2O, 25 mM de glicina, 25 mM de MgCl2.6H2O, 75 mM de C4H4O4, 

1 mM de NaOH e 10% de iso-ompa em Na2SO4 saturado. Decorrido esse 

tempo, a reação foi interrompida por três lavagens, ou três trocas de 

NA2SO4 e reveladas em solução de sulfeto de amônia. As secções foram 

então lavadas em água bi-destilada, intensificadas em nitrato de prata 

10%, tiossulfato de sódio a 5%, água bi-destilada, contra-coradas com 

hematoxilina de Mayer e novamente em água bi-destilada. Ao final do 

procedimento as lâminas foram desidratadas, diafanizadas e montadas 

com Bálsamo do Canadá para análise posterior. Em cada conjunto 

submetido a coloração havia sempre cortes de animais de cada um dos 

grupos experimentais de modo a reduzir eventuais resultados que fossem 

decorrentes de variações inerentes ao processo de coloração em sí. 

 



4.2 NISSL (Cresil violeta) 

 

As secções coronais  foram montadas em lâminas gelatinadas e 

depois de estarem bem secas, foram desidratadas, coradas e montadas 

com Entelan.  

 

 

4.3 NEO-TIMM 

 

As secções coronais  foram montadas em lâminas gelatinadas e 

depois de estarem bem secas, receberam um banho de 240 mL goma 

arábica 50% acrescido de 10,25 g de ácido cítrico, 9,45 g  de citrato de 

sódio em 30 mL de água bi-destilada, 3,73 g  de hidroquinona em 60 mL 

de água bi-destilada, e 2 ml de solução de 0,51 g de nitrato de prata em 

3,0 mL de água bi-destilada. As secções foram mantidas nessa solução em 

câmara escura por 40 minutos e ao serem retiradas do escuro a reação foi 

interrompida após duas lavagens em água destilada por 5 minutos cada. 

Ao final foram desidratadas e montadas com Bálsamo do Canadá. Em 

cada conjunto submetido a coloração havia sempre cortes de animais de 

cada um dos grupos experimentais de modo a reduzir eventuais resultados 

que fossem decorrentes de variações inerentes ao processo de coloração 

em sí.  



Ainda que o processo de perfusão do material permita a análise 

imunohistoquímica, esta não foi objeto do presente trabalho, devendo 

constituir análise futura a ser apresentada oportunamente. 

 

 

5. QUANTIFICAÇÃO 

 

A quantificação para Neo-Timm foi feita através de uma avaliação 

subjetiva apenas na camada supra-granular do giro denteado. Uma escala 

de graduação com variação de zero (ausência de coloração na camada 

supra-granular do giro denteado) a três (intensa coloração na camada 

supra-granular do giro denteado) foi utilizada para avaliar a intensidade do 

brotamento na camada supra-granular (TAUCK & NADLER, 1985).  A 

análise foi feita por microscopia de luz, em duas lâminas por animal, onde 

os doze cortes representaram os eixos septal, medial e temporal. Os 

valores apresentados nos resultados representam a mediana.  

Para a análise de acetilcolinesterase (AChE) as seções coronais dos 

encéfalos foram avaliadas por microscopia de luz, utilizando o sistema de 

análise de imagens computadorizado IMAGE 1.6 (NIH Image Software, 

Wayne Rosbad), onde as imagens coloridas são convertidas em escalas ou 

padrões de cinza que variam de 0-255, onde 0 = branco e 255 = negro. O 

sistema é composto por um computador Macintosh acoplado a um 

microscópio Olympus PX50 e a um sistema de vídeo. A análise para as 



secções coradas para AChE constou de medidas da densidade óptica 

média de uma área basal, o corpo caloso, e medidas da densidade óptica 

de regiões que apresentaram fibras positivas para AChE.  As regiões de 

interesse foram as sub-áreas hipocampais CA1 e CA3 (camada piramidal), 

giro denteado (camadas granular e molecular), núcleo basolateral da 

amígdala, córtex entorrinal, córtex perirrinal, córtex piriforme, núcleo 

anterior do tálamo, núcleo parafascicular do tálamo e núcleo 

paraventricular do tálamo. Para cada região analisada foram estabelecidos 

parâmetros específicos, tais como  intensidade de luz, abertura de filtros, 

abertura de diafragma e objetiva utilizada, sendo que estes parâmetros se 

mantiveram constantes ao longo de toda a análise para cada região. A 

nomenclatura e os limites das estruturas encefálicas foram definidos de 

acordo com o atlas estereotáxico do encéfalo do rato de Paxinos (PAXINOS, 

1986). As medidas analisadas foram bilaterais. Os limites das áreas 

encefálicas foram identificados usando cortes adjacentes corados pela 

técnica de Nissl.  

Foram realizadas também análises qualitativas, subjetivas, dos 

mesmos grupos e animais, com o objetivo de ampliar o leque de 

possibilidades que pudessem vir a explicar os resultados quantitativos. 

A escolha das estruturas analisadas se deu em virtude de estarem 

comprometidas na ELT, tendo em vista dados observados através de 

análise de necrópsia, material de ressecção cirúrgica e eletrencefalografia 

em trabalhos anteriores (TURSKI et al, 1983; COVOLAN & MELLO 2000). 



Em geral, o foco da ELT encontra-se na formação hipocampal e amígdala, 

mas as demais estruturas também estão comprovadamente envolvidas. 

 

Foram realizadas as seguintes análises (AChE):  

CA1 e CA3 – foram realizadas 2 medidas da camada piramidal de cada 

sub-área por hemisfério, por prancha,  totalizando 24 análises por animal. 

As análises corresponderam às pranchas 30, 34 e 38 do atlas estereotáxico 

(Fig. 1).  

 

Giro denteado – foram realizadas 4 medidas para cada camada (granular 

e molecular) por hemisfério, por prancha,  totalizando 48 análises por 

animal, para cada camada. As análises corresponderam às pranchas 30, 

34 e 38 do atlas estereotáxico (Fig. 1). 

 

Amígdala – foi realizada 1 medida do núcleo basolateral  por hemisfério, 

por prancha,  totalizando 6 análises por animal. As análises 

corresponderam às pranchas 25, 29 e 33 do atlas estereotáxico (Fig. 2). 

 

Córtex entorrinal – foi realizada 1 medida do córtex entorrinal por 

hemisfério, por prancha,  totalizando 6 análises por animal. As análises 

corresponderam às pranchas, 37, 39 e 41 do atlas estereotáxico (Fig. 3). 

 



Córtex perirrinal – foi realizada 1 medida do córtex perirrinal por 

hemisfério, por prancha,  totalizando 6 análises por animal. As análises 

corresponderam às pranchas, 26, 32 e 38 do atlas estereotáxico (Fig. 3). 

 

Córtex piriforme – foi realizada 1 medida do córtex piriforme por 

hemisfério, por prancha,  totalizando 6 análises por animal. As análises 

corresponderam às pranchas, 23, 24 e 25 do atlas estereotáxico (Fig. 3). 

  

Núcleo anterior do tálamo – foi realizada 1 medida do núcleo anterior do 

tálamo por hemisfério, por prancha,  totalizando 6 análises por animal. As 

análises corresponderam às pranchas, 26, 32 e 38 do atlas estereotáxico 

(Fig. 4). 

 

Núcleo parafascicular do tálamo – foi realizada 1 medida do núcleo para-

fascicular do tálamo por hemisfério, por prancha,  totalizando 6 análises 

por animal. As análises corresponderam às pranchas, 33, 34 e 35 do atlas 

estereotáxico (Fig. 5). 

 

Núcleo paraventricular do tálamo – foi realizada 1 medida do núcleo 

para-ventricular do tálamo, por prancha,  totalizando 3 análises por 

animal. As análises corresponderam às pranchas, 24, 28 e 32 do atlas 

estereotáxico (Fig. 4). 



Fig. 1 – Corte coronal de encéfalo de rato onde as setas representam CA1, CA3 
e giro denteado (Atlas Estereotáxico de Paxinos)  



 

 

Fig. 2 – Corte coronal de encéfalo de rato onde a seta representa o núcleo 
basolateral da amígdala (Atlas Estereotáxico de Paxinos)  
 



Fig. 3 – Corte coronal de encéfalo de rato onde a seta representa os córtices 
entorrinal, perirrinal e piriforme (Atlas Estereotáxico de Paxinos)  
 



Fig. 4 – Corte coronal de encéfalo de rato onde a seta representa os núcleos 
anterior e paraventricular do tálamo e córtex piriforme (Atlas Estereotáxico de 
Paxinos)  
 

Excluído:  



Fig. 5 – Corte coronal de encéfalo de rato onde a seta representa o núcleo 
parafascicular do tálamo (Atlas Estereotáxico de Paxinos)  
 



 

  Os resultados assim obtidos foram transformados em um único 

valor para cada região encefálica para cada animal, ou seja, trabalhamos 

com as médias dessas medidas. 

  Os resultados foram analisados através de análise de variância 

(ANOVA), seguida do teste a posteriori de Fischer PLSD, quando 

necessário.  Foi considerado um nível de significância de 5%. 

 Dos 68 ratos utilizados, todos foram analisados por AChE e 23 por 

Neo-Timm (sendo que dispunhamos do cresil de todos eles).  Foram 

realizadas também medidas da espessura das camadas granular e 

molecular do giro denteado (AChE e cresil) mas os resultados não constam 

desta dissertação. 

 Foi feita uma análise preliminar dos resultados e constatado que os 

resultados obtidos com uma forma de perfusão não diferiram daqueles 

obtidos com a outra, de forma que os dados de AChE obtidos com um tipo 

de perfusão forma adicionados aos dados obtidos com o outro tipo de 

perfusão. 

 



RESULTADOS   

 

 

A marcação para AChE gerou um padrão de impregnação onde se 

destacavam fibras e alguns corpos celulares. A marcação tinha um padrão 

de cor que oscilava do negro ao cinza, ou em tonalidades de cinza, sendo 

que a maior intensidade de marcação estava diretamente associada a um 

maior número de fibras marcadas em uma dada região (ao mais escuro). 

 Em geral, o núcleo basolateral da amígdala se mostrou bem 

marcado, com as maiores médias de densidade de fibras positivas para 

AChE, em todos os grupos experimentais e em todos os animais desses 

grupos.   

 A marcação com AChE permitiu ainda caracterizar a perda tecidual 

em CA1 e CA3, com atrofia destas estruturas, nos grupos 

Pilo+Escopolamina e Pilo, sendo que nos demais grupos, Escopolamina, 

Branco e Não SE as estruturas estavam totalmente preservadas. 

A análise qualitativa do giro denteado revelou, de maneira curiosa, 

que o grupo Escopolamina foi o único grupo que teve 100% de presença de 

três camadas bem delimitadas e definidas: camada granular, camada 

molecular externa e camada molecular interna, enquanto no grupo Pilo 

todos os animais apresentavam apenas as camadas granular e molecular 

(sem distinção entre interna e externa) claramente delimitadas. O grupo 

Pilo mostrou uma banda escura de coloração AChE-positiva, na camada 



molecular interna do giro denteado, em contraste com uma banda mais 

fraca, vista no grupo Pilo+Escopolamina que nos parece uma dupla banda 

de projeção colinérgica. Nos animais do grupo Pilo a camada molecular 

tinha uma aparência homogênea, com espessura e coloração uniformes, 

assim como a camada granular. Já nos animais do grupo 

Pilo+Escopolamina a camada molecular parecia ter variações mais sutis na 

intensidade de coloração, como a porção interna mais escura e estreita, e a 

camada adjacente mais clara e tênue. 

Com relação à análise do cortex do material corado com AChE, foi 

observado uma atrofia ventral (córtices entorrinal, piriforme e também 

perirrinal, mesmo em um nível mais dorsal) nos grupos 

Pilo+Escopolamina, Pilocarpina e também curiosamente, no grupo 

Escopolamina. Já os demais grupos mostraram um percentual maior de 

preservação cortical. Importante notar que os dados de atrofia e retração 

tecidual foram também observados nas secções coradas com violeta de 

cresila (Nissl). 

A análise dos núcleos talâmicos foi muito semelhante à do núcleo 

basolateral da amígdala que se mostraram bem marcados, com alta 

densidade de fibras positivas para AChE, em todos os grupos 

experimentais e em todos os animais desses grupos. 

Finalizando a descrição relativa à anáise qualitativa da AChE, 

constatamos que a avaliação dos ventrículos nos grupos 

Pilo+Escopolamina e Escopolamina mostrou que esses grupos 



apresentaram alargamento. Os grupos Escopolamina e Não SE 

apresentaram um nível menor de alargamento ventricular 

comparativamente ao grupo Branco, considerado como base. 

 

NISSL – A coloração de Nissl foi utilizada para complementar os dados de 

acetilcolinesterase, quando necessário. Foi utilizada como uma garantia de 

que qualquer dúvida em outra coloração pudesse ser esclarecida.  De 

maneira geral, foi feita uma análise de suporte e só em casos de dúvida as 

lâminas foram avaliadas. Assim, não foram efetuadas análises 

quantitativas com Nissl e os dados qualitativos complementam os de 

AChE.  

 

Análise quantitativa da coloração para AChE – De uma maneira geral, o 

grupo Pilo+Escopolamina teve uma diminuição na densidade de fibras 

positivas para AChE em todas as estruturas analisadas, quando 

comparado aos grupos Branco e Pilo. Houve apenas poucas exceções onde 

o fato não foi observado (córtex piriforme e núcleo parafascicular do 

tálamo), e nestes casos o grupo não se diferenciou dos demais. Após a 

análise completa de todos os grupos e da análise das 10 estruturas 

(amígdala, CA1, CA3, giro denteado – camadas granular e molecular, córtex 

entorrinal, córtex peririnal, córtex piriforme, núcleo anterior do tálamo, 

núcleo parafascicular do tálamo e núcleo paraventricular do tálamo) os 

resultados encontrados tiveram a seguinte distribuição: 



Núcleo basolateral da amígdala – o grupo Escopolamina (um dos 

grupos controle; recebeu só escopolamina) apresentou um aumento 

significante da densidade de fibras positivas para AChE quando 

comparado aos grupos Branco e Pilo, nos níveis rostral (prancha 25), 

intermédio (prancha 29) e caudal (prancha 33). Em contrapartida, o grupo 

Pilo+Escopolamina teve uma diminuição significante da densidade de 

fibras positivas para AChE quando comparado aos grupos Branco e Pilo no 

nível temporal (Fig. 6).  

 

Camada piramidal de CA1 – o grupo Pilo+Escopolamina apresentou 

a densidade de fibras positivas para AChE significantemente menos 

intensa, quando comparado aos grupos Branco e Pilo, nos três níveis 

analisados: septal (prancha 30), medial (prancha 34) e temporal (prancha 

38) (Fig. 7 e 8).  

 

Camada piramidal de CA3 – de maneira similar ao apresentado pela 

avaliação da camada piramidal de CA1, o grupo Pilo+Escopolamina 

mostrou densidade de fibras positivas para AChE significantemente menos 

intensa, quando comparado aos grupos Branco e Pilo, nos níveis septal 

(prancha 30), medial (prancha 34) e temporal (prancha 38) (Fig. 9 e 10).  

 

Camada granular do giro denteado – o grupo Escopolamina, teve a 

densidade diminuída significantemente nos níveis septal (prancha 30) e 



medial (prancha 34) quando comparado aos grupos Branco e Pilo, 

enquanto o grupo Pilo+Escopolamina foi significantemente menos intenso 

somente no nível medial (Fig. 11).   

 

Camada molecular do giro denteado –  o grupo Pilo+Escopolamina 

diferiu significantemente dos grupos Branco e Pilo nos níveis septal 

(prancha 30), medial (prancha 34) e temporal (prancha 38).  Já o grupo 

Escopolamina diferiu significantemente do Branco tanto no nível septal 

como no medial (Fig. 12 e 13). 

 

Córtex entorrinal – o grupo Pilo+Escopolamina diferiu 

significantemente do grupo Branco nos níveis rostral (prancha 37) e 

intermédio (prancha 39), enquanto o grupo Escopolamina nos níveis 

rostral e caudal (prancha 41). O grupo Não SE apresentou um aumento 

significante no padrão de densidade de fibras  positivas para AChE quando 

comparado aos grupos Branco e Pilo, nos níveis rostral, intermédio e 

caudal  (Fig. 14 e 15). 

 

Córtex perirrinal – o grupo Não SE mostrou a densidade de fibras 

positivas para AChE significantemente aumentada nos níveis rostral 

(prancha 26), intermédio (prancha 32) e caudal (prancha 38), quando 

comparado aos grupos Branco e Pilo. No nível intermédio, os grupos 

Pilo+Escopolamina e Escopolamina diferiram do grupo Pilo (Fig. 16).  



Córtex piriforme – como nos córtices entorrinal e perirrinal, o grupo 

Não SE apresentou um aumento significante da densidade de fibras 

positivas para AChE nos níveis rostral (prancha 26), intermédio (prancha 

30) e caudal (prancha 34), quando comparado aos grupos Branco e Pilo. O 

grupo Escopolamina diferiu do grupo Pilo nos níveis intermédio e caudal 

(Fig. 17). 

 

Núcleo anterior do tálamo – o grupo Pilo+Escopolamina apresentou 

uma diminuição significante da densidade de fibras  positivas para AChE 

nos níveis rostral (prancha 23), intermédio (prancha 24) e caudal (25), 

quando comparado aos grupos Branco e Pilo (Fig. 18 e 19). 

 

Núcleo parafascicular do tálamo – nos níveis intermédio (prancha 

34) e caudal (prancha 35), o grupo Escopolamina apresentou uma 

diminuição significante da densidade de fibras positivas para AChE, 

quando comparado aos grupos Branco e Pilo e Pilo, respectivamente (Fig. 

20).  

 

Núcleo paraventricular do tálamo – o grupo Pilo+Escopolamina 

apresentou uma diminuição significante nos níveis rostral (prancha 28) e 

caudal (prancha 32), quando comparado ao grupo Branco e Pilo e uma 

diminuição no nível rostral (prancha 24) quando comparado ao grupo 

Branco (Fig. 21). 
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Fig. 6 – Densidade óptica (média ± erro padrão) de fibras positivas para 
AChE do núcleo basolateral da amígdala em diferentes níveis do eixo 
rostro-caudal (níveis P25-P33 segundo o Atlas de Paxinos). As 
densidades ópticas obtidas dos grupos Não SE, Pilo, Pilo+Esc  e  Escop 
foram comparadas com  o  grupo Branco. * P<0,05 em relação ao 
grupo Branco - # P<0,05 em relação ao grupo Pilo  (ANOVA - Fisher  
PLSD a posteriori) Branco (n=13) Não SE (n=8) Pilo (n=18) Pilo+Esc 
(n=16) Escop (n=12) 
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Fig. 7 – Densidade óptica (média ± erro padrão) de fibras positivas 
para AChE da camada piramidal de CA1 em diferentes níveis do eixo 
septo-temporal (níveis P30-P38 segundo o Atlas de Paxinos). As 
densidades ópticas obtidas dos grupos Não SE, Pilo, Pilo+Esc  e 
Escop foram comparadas com o grupo Branco. * P<0,05 em relação 
ao grupo Branco - # P<0,05 em relação ao grupo Pilo  (ANOVA - 
Fisher PLSD a posteriori) Branco (n=13) Não SE (n=8) Pilo (n=18) 
Pilo+Esc (n=16) Escop (n=12) 
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Fig. 8 - Coloração para AChE de CA1 (cortes coronais) de um rato 
controle (Branco – A) e de ratos epilépticos sujeitos a 17 dias de 
tratamento com escopolamina (Pilo+Escopolamina – B) ou salina 
(Pilo –  C). 
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Fig. 9 – Densidade óptica (média ± erro padrão) de fibras positivas 
para AChE da       camada piramidal de CA3 em diferentes níveis do 
eixo septo-temporal (níveis P30-P38 segundo o Atlas de Paxinos). As 
densidades ópticas obtidas dos grupos Não SE, Pilo, Pilo+Esc e 
Escop foram comparadas com o grupo Branco. * P<0,05 em relação 
ao grupo Branco - # P<0,05 em relação ao grupo Pilo  (ANOVA - 
Fisher  PLSD a posteriori) Branco (n=13) Não SE (n=8) Pilo (n=18) 
Pilo+Esc (n=16) Escop (n=12) 

*# *# *# 



                       
 
 

               
 

 

 

Fig. 10 - Coloração para AChE de CA3 (cortes coronais) de um rato 
controle (Branco – A) e de ratos epilépticos sujeitos a 17 dias de 
tratamento com escopolamina (Pilo+Escopolamina – B) ou salina 
(Pilo –  C). 
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Fig. 11 – Densidade óptica (média ± erro padrão) de fibras positivas para 
AChE da camada granular do giro denteado em diferentes níveis do eixo 
septo-temporal (níveis P30-P38 segundo o Atlas de Paxinos). As densidades 
ópticas obtidas dos grupos Não SE, Pilo, Pilo+Esc e Escop  foram 
comparadas com o grupo Branco. * P<0,05 em relação ao grupo Branco - # 
P<0,05 em relação ao grupo Pilo  (ANOVA - Fisher PLSD a posteriori) 
Branco (n=13) Não SE (n=8) Pilo (n=18) Pilo+Esc (n=16) Escop (n=12) 
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Fig. 12 – Densidade óptica (média ± erro padrão) de fibras positivas 
para AChE da camada molecular do giro denteado em diferentes 
níveis do eixo septo-temporal (níveis P30-P38 segundo o Atlas de 
Paxinos). As densidades ópticas obtidas dos grupos Não SE, Pilo, 
Pilo+Esc e Escop foram comparadas com o grupo Branco.  * P<0,05 
em relação ao grupo Branco - # P<0,05 em relação ao grupo Pilo  
(ANOVA - Fisher PLSD a posteriori) Branco (n=13) Não SE (n=8) Pilo 
(n=18) Pilo+Esc (n=16) Escop (n=12) 
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Fig. 13 - Coloração para AChE do Giro Denteado (cortes coronais) de 
um rato controle (Branco – A) e de ratos epilépticos sujeitos a 17 dias 
de tratamento com escopolamina (Pilo+Escopolamina – B) ou salina 
(Pilo –  C). 
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Fig. 14 – Densidade óptica (média ± erro padrão) de fibras positivas 
para AChE do córtex       entorrinal em diferentes níveis do eixo 
rostro-caudal (níveis P37-P41 segundo o Atlas de Paxinos). As 
densidades ópticas obtidas dos grupos Não SE, Pilo, Pilo+Esc e 
Escop foram comparadas com o grupo Branco. * P<0,05 em relação 
ao grupo Branco - # P<0,05 em relação ao grupo Pilo  (ANOVA - 
Fisher PLSD a posteriori) Branco (n=11) Não SE (n=8) Pilo (n=18) 
Pilo+Esc (n=14) Escop (n=12) 
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Fig. 15 - Coloração para AChE do Córtex Entorrinal (cortes coronais) de 
dois ratos controles (Branco – A; Não SE – B)  e de um rato epiléptico 
sujeito a 17 dias de tratamento com salina (Pilo –  C). 
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Fig. 16 – Densidade óptica (média ± erro padrão) de fibras positivas para 
AChE do córtex perirrinal em diferentes níveis do eixo rostro-caudal (níveis 
P26-P38 segundo o Atlas de Paxinos). As densidades ópticas obtidas dos 
grupos Não SE, Pilo, Pilo+Esc e Escop foram comparadas com o grupo 
Branco. * P<0,05 em relação ao grupo Branco - # P<0,05 em relação ao 
grupo Pilo  (ANOVA - Fisher PLSD a posteriori) Branco (n=11) Não SE (n=8) 
Pilo (n=17) Pilo+Esc (n=12) Escop (n=12) 
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Fig. 17 – Densidade óptica (média ± erro padrão) de fibras positivas para 
AChE do córtex piriforme em diferentes níveis do eixo rostro-caudal (níveis 
P26-P34 segundo o Atlas de Paxinos). As densidades ópticas obtidas dos 
grupos Não SE, Pilo, Pilo+Esc e Escop foram comparadas com o grupo 
Branco. * P<0,05 em relação ao grupo Branco - # P<0,05 em relação ao 
grupo Pilo  (ANOVA - Fisher PLSD a posteriori) Branco (n=12) Não SE (n=8) 
Pilo (n=18) Pilo+Esc (n=13) Escop (n=12) 
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Fig. 18 – Densidade óptica (média ± erro padrão) de fibras positivas para 
AChE do núcleo anterior do tálamo em diferentes níveis do eixo rostro-
caudal (níveis P23-P25 segundo o Atlas de Paxinos). As densidades ópticas 
obtidas dos grupos Não SE, Pilo, Pilo+Esc e Escop foram comparadas com 
o grupo Branco. * P<0,05 em relação ao grupo Branco - # P<0,05 em 
relação ao grupo Pilo  (ANOVA - Fisher PLSD a posteriori) Branco (n=12) 
Não SE (n=8) Pilo (n=18) Pilo+Esc (n=15) Escop (n=12) 
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Fig. 19 - Coloração para AChE do Núcleo Anterior do Tálamo (cortes 
coronais) de um rato controle (Branco – A) e de ratos epilépticos sujeitos a 
17 dias de tratamento com escopolamina (Pilo+Escopolamina – B) ou 
salina (Pilo –  C). 



 

NÚCLEO PARA-FASCICULAR DO TÁLAMO

0

50

100

150

200

250

P-33 P-34 P-35

Grupos

D
en
si
d
a
d
e 
M
éd
ia
 (
es
ca
la
 d
e 
ci
n
za
)

Branco

Não SE

Pilo

Pilo+Escop

Escop

 

Fig. 20 – Densidade óptica (média ± erro padrão) de fibras positivas para 
AChE do núcleo para-fascicular do tálamo em diferentes níveis do eixo 
rostro-caudal (níveis P33-P35 segundo o Atlas de Paxinos). As densidades 
ópticas obtidas dos grupos Não SE, Pilo, Pilo+Esc e Escop foram 
comparadas com o grupo Branco. * P<0,05 em relação ao grupo Branco - # 
P<0,05 em relação ao grupo Pilo  (ANOVA - Fisher  PLSD a posteriori) 
Branco (n=11) Não SE (n=8) Pilo (n=18) Pilo+Esc (n=15) Escop (n=12) 
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Fig. 21 – Densidade óptica (média ± erro padrão) de fibras positivas para 
AChE do núcleo para-ventricular do tálamo em diferentes níveis do eixo 
rostro-caudal (níveis P24-P32 segundo o Atlas de Paxinos). As densidades 
ópticas obtidas dos grupos Não SE, Pilo, Pilo+Esc e Escop foram 
comparadas com o grupo Branco. * P<0,05 em relação ao grupo Branco - # 
P<0,05 em relação ao grupo Pilo  (ANOVA - Fisher PLSD a posteriori) 
Branco (n=12) Não SE (n=8) Pilo (n=17) Pilo+Esc (n=13) Escop (n=12) 
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  A Tabela 1 representa as percentagens da densidade de fibras 

colinérgicas positivas nas regiões analisadas, comparadas ao grupo 

branco, levando-se em conta o grupo branco como padrão, considerado 

100% de marcação. Já a Tabela 2, faz uma comparação semelhante, 

porém, utilizando o grupo Pilo como 100% em comparação ao grupo 

Pilo+Escopolamina. 

 



Tabela 1 – Percentagem da densidade de fibras positivas para AChE dos 
grupos Não SE,  Pilo, Pilo+Esc e Esc quando comparados ao grupo 
controle-branco  (os dados em negrito representam valores 
estatisticamente significantes quando comparados ao controle  branco)  

 

 ESTRUTURA BRANCO NÂO SE PILO PILO+ESC ESC 

Amígdala 100%  95% 99% 97% 110% 

CA1 100% 99% 95% 85% 99% 

CA3 100% 97% 97% 85% 99% 

GD – Cam. Granular 100% 118% 88% 81% 83% 

GD – Cam. Molecular 100% 114% 95% 78% 93% 

Córtex Entorrinal 100% 124% 85% 85% 88% 

Córtex Perirrinal 100% 139% 110% 97% 93% 

Córtex Piriforme 100% 137% 110% 102% 94% 

N. Anterior Tálamo 100% 101% 96% 88% 97% 

N. Para-fascicular 100% 101% 100% 99% 95% 

N. Peri-ventricular 100% 112% 93% 78% 92% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tabela 2 – Percentagem da densidade de fibras positivas para AChE do 
grupo Pilo+Esc quando comparado ao grupo Pilo  (os dados em negrito 
representam valores estatisticamente significantes)  

 
 
 
 

ESTRUTURA PILO PILO+ESC 

Amígdala 100% 98% 

CA1 100% 89% 

CA3 100% 88% 

GD – Cam. Granular 100% 92% 

GD – Cam. Molecular 100% 82% 

Córtex Entorrinal 100% 100% 

Córtex Perirrinal 100% 88% 

Córtex Piriforme 100% 93% 

N. Anterior Tálamo 100% 92% 

N. Parafascicular 100% 99% 

N. Paraventricular 100% 84% 



MONITORIZAÇÃO DAS  CRISES ESPONTÂNEAS E RECORRENTES   

 

De  uma maneira geral, a administração de escopolamina atrasou o 

início das crises espontâneas e recorrentes {Pilo (n=18) 30,33 ± 15,19 dias; 

Pilo+Escopolamina (n=17) 56,90 ± 37,43 dias (média ± desvio padrão de 

latência para início das crises após o SE)} e diminuiu a freqüência das 

crises ao longo do período de observação {Pilo (n=18) 12,67 ± 10,52; 

Pilo+Escopolamina (n=17) 6,88 ± 7,83 (média ± desvio padrão de crises 

espontâneas e recorrentes durante o período de observação)} 

 

NEO-TIMM    

A  mediana de BFM para o grupo Pilo (n=12) foi de 1,0 (0,5 – 3,0), 

enquanto para o grupo Pilo+Escopolamina (n=11) foi de 1,5 (0,5 – 3,0), P = 

0,39 (Mann-Whitney). A Tabela 3 apresenta os valores de BFM  para os 

grupos Pilo e Pilo+Escopolamina.  

A administração de escopolamina não interferiu no brotamento das 

fibras musgosas não havendo diferença entre os grupos Pilo e 

Pilo+Escopolamina, nem qualquer relação entre brotamento e crises 

espontâneas e recorrentes. 

 



Tabela 3 – Brotamento de fibras musgosas e CER dos grupos Pilo e 
Pilo+Escopolamina (dados brutos) 
 
 
 

GRUPO/ANIMAL BFM Nº CER GRUPO/ANIMAL BFM Nº CER 

Pilo/024799838  2,5 31 Pilo+Esc/025789062   0,5 
01 

 

Pilo/025515839 0,5 10 Pilo+Esc/025587014 3,0 
05 

 

Pilo/024799850 1,0 35 Pilo+Esc/024866821 1,5 
19 

 

Pilo/025555005 0,5 06 Pilo+Esc/024296120 1,0 
05 

 

Pilo/025804791 0,5 04 Pilo+Esc/025012557 1,5 
03 

 

Pilo/024798634 1,0 02 Pilo+Esc/024869118 0,5 
00 

 

Pilo/023571303 1,0 10 Pilo+Esc/025771627 0,5 
02 

 

Pilo/024636882 2,0 16 Pilo+Esc/025291335 1,5 
15 

 

Pilo/025271530 1,0 03 Pilo+Esc/024023074 3,0 
16 

 

Pilo/025535256 1,0 04 Pilo+Esc/025007863 3,0 
02 

 

Pilo/024774635 2,0 13 Pilo+Esc/024811344 3,0 
05 

 

Pilo/024591126 3,0 04   
 

 

 



RELAÇÃO CRISES ESPONTÂNEAS E RECORRENTES X HISTOLOGIA 

 

Analisando a frequência de crises juntamente com a coloração para 

AChE, na tentativa de encontrarmos uma resposta que justificasse os 

resultados encontrados, observamos que inexiste qualquer relação entre 

crises espontâneas e recorrentes e análise densitométrica para o grupo 

Pilo+Escopolamina, como pode ser observado na Tabela 4. Como exemplo, 

comparando-se três animais com poucas crises (0, 1 e 5 crises), 

verificamos que as marcações histológicas obtidas para AChE, não 

permitem distinguí-los de outros dois animais desse mesmo grupo, com 

maior freqüência de crises espontâneas. Da mesma forma, animais do 

grupo Pilo com maior número de crises, não diferem de maneira notável de 

animais desse mesmo grupo com poucas crises (Tabela 5).  



Tabela 4 – Comparação da freqüência de crises e densidade média de fibras 
positivas para AChE considerando apenas animais do grupo Pilo+Escopolamina 
em 5 das estruturas analisadas 

 

  Densitometria 

(0-255) 

ANIMAL Freqüência 

de CER 

CA1 CA3 Camada 

Granular 

Camada 

Molecular 

Amígdala 

1 0 161 164 85 99 220 

2 1 67 73 40 45 180 

3 5 142 152 64 99 184 

4 17 96 91 61 69 167 

5 19 167 197 84 101 193 

 

Tabela 5 – Comparação da freqüência de crises e densidade média de fibras 
positivas para AChE em animais do grupo Pilo 

 

  Densitometria 

(0-255) 

ANIMAL Freqüência 

de CER 

CA1 CA3 Camada 

Granular 

Camada 

Molecular 

Amígdala 

1 2 192 198 94 129 194 

2 3 206 207 99 134 179 

3 31 186 206 102 138 210 

4 35 190 194 102 134 202 



 

A regressão linear da frequência de CER x densidade de fibras 

positivas para AChE do grupo Pilo+Escopolamina indicou a ausência de 

correlação entre essas duas variáveis para qualquer das estruturas 

analisadas. Da mesma forma a análise de regressão entre CER x AChE 

para o grupo Pilocarpina tampouco indicou qualquer associação entre 

essas duas variáveis. 

Já a análise (regressão) do BFM x densitometria para AChE para o 

grupo Pilo+Escopolamina mostrou que existem correlações para algumas 

estruturas. As figuras 15 e 16 exemplificam o  resultado da regressão para 

algumas dessas estruturas. Para as demais estruturas, não 

exemplificadas, a análise de correlação foi: camada granular do giro 

denteado (R=0,58  P=0,17), camada molecular do giro denteado (R=0,73  

P=0,06), córtex entorrinal (R=0,77  P=0,13), córtex perirrinal (R=0,88  

P=0,02), córtex piriforme (R= 0,80  P=0,06) e  núcleo anterior do tálamo 

(R=0,78  P=0,04), núcleo para-fascicular do tálamo (R=0,45  P=0,37). 

Também foi realizada análise de correlação entre BFM e AChE para o 

grupo Pilo que mostrou ausência de correlação para qualquer das 

estruturas analisadas. Dessa forma temos: amígdala (R=0,13  P=0,68), CA1 

(R=0,14  P=0,67), CA3 (R=0,02  P=0,96), camada granular do giro denteado 

(R=0,41  P=0,18), camada molecular do giro denteado (R=0,40  P=0,20), 

córtex entorrinal (R=0,17  P=0,63), córtex perirrinal (R=0,49  P=0,10), 

córtex piriforme (R= 0,09  P=0,78), núcleo anterior do tálamo (R=0,29  



P=0,37), núcleo para-fascicular do tálamo (R=0,06  P=0,84) e núcleo para-

ventricular do tálamo (R=0,52  P=0,08). 

Por fim, com relação ao Neo-Timm, observamos ainda, através da 

regressão linear, da mesma forma que para a AChE que não existe 

correlação entre a coloração e a frequência de CER  (Grupo Pilo R=0,27  

P=0,39; Grupo Pilo+Escopolamina R=0,27  P=0,41). 

 

  



(A) Amígdala 

0

,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

b
fm

160 170 180 190 200 210 220 230
amig

 

 

(B) CA1   

0

,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

b
fm

60 80 100 120 140 160 180 200
ca1

 

 

Fig.  22 – Regressão linear do BFM x densidade de fibras positivas para 
AChE da amígdala (A) e CA1 (B)  do grupo Pilo+Escopolamina (n=10) 
 

R=0,71   P=0,03 

R=0,74   P=0,02 
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(B) Núcleo paraventricular do tálamo 
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Fig. 23 – Regressão linear do BFM x densidade de fibras positivas para 
AChE de CA3 (A) e núcleo paraventricular do tálamo (B) do grupo 
Pilo+Escopolamina (n=10) 
 

R=0,65   P=0,06 

R=0,86  P=0,01 



DISCUSSÃO   

 

 

 O tratamento corrente das epilepsias é focado na supressão das 

crises e no alívio dos efeitos secundários das mesmas (DICHTER & COLE, 

2002). O objetivo de dar uma abordagem mais holística à epilepsia, que 

enfatize a modificação da doença e não só um alívio sintomático, 

representa um novo paradigma para as terapêuticas à epilepsia. A questão 

a  se considerar é se existem drogas com propriedades neuroprotetoras ou 

anti-epileptogênicas, além das propriedades anti-epilépticas, já 

demonstradas (COLE & DICHTER, 2002). 

 A natureza  ou a causa das epilepsias tem vários e possíveis fatores 

de predisposição como uma história de convulsões febris prolongadas na 

infância, traumatismo crânio-encefálico, lesões traumáticas decorrentes do 

parto, encefalites, meningites e hipoxia (CENDES et al, 1993; MATHERN et 

al, 1995a , 1995b). Ou seja, diversas são as situações onde um indivíduo 

saudável pode passar a apresentar um quadro de epilepsia futura e, até o 

presente momento, não existe um tratamento anti-epileptogênico e 

neuroprotetor clinicamente reconhecido, e principalmente, não existe um 

tratamento profilático.   

 Para casos de lesão encefálica traumática considera-se que mais de 

1% dos pacientes venham a apresentar um quadro epiléptico no primeiro 

ano após a lesão, um número que é cerca de três vezes a incidência 



esperada na população em geral (ANNEGERS et al, 1980).  A prevenção de 

epilepsia pós-traumática torna-se então de importância primordial para a 

redução do grau de morbidade após quadros de lesão encefálica 

traumática. 

 A intervenção medicamentosa é uma prática bem aceita em 

acidentes vasculares encefálicos (AVE) isquêmicos, na tentativa de 

recuperar ou proteger o tecido. Nessa condição, vários supostos “agentes 

neuroprotetores” – muitos deles antagonizando a neurotransmissão 

glutamatérgica e tentando, assim, prevenir o processo excitotóxico – são 

utilizados dentro de uma janela temporal fixa. É provável que os eventos 

ocorridos após um AVE ou um trauma crânio-encefálico, por exemplo, 

sejam similares. Dessa forma, assim como no caso da isquemia, a 

intervenção precoce poderia ser importante na prevenção de crises tardias 

(BENARDO, 2003). 

Sabe-se que nas epilepsias sintomáticas, no período compreendido 

entre o insulto e a deflagração da epilepsia, ocorre uma reestruturação 

neuronal, um processo de plasticidade que “torna” o sistema nervoso 

epiléptico. O modelo da pilocarpina, que caracteriza-se por iniciar-se com 

uma crise epiléptica de longa duração (ou SE), a qual segue-se um período 

ditos silencioso (latente), onde não são observadas crises comportamentais 

ou eletrencefalográficas, sobrevindo então as crises espontâneas  e 

recorrentes. Pouco se sabe sobre as alterações que ocorrem no tecido 

nervoso durante este período, mas que culminam com a instalação do 



quadro epiléptico.  Neste sentido é possível traçar um paralelo com as 

crises febris da infância, onde após um evento inicial precoce muitos 

meses se passam até que seja instalado o quadro epiléptico. Da mesma 

forma, lesões pós-traumáticas frequentemente resultam, após um longo 

período de maturação, em um quadro de epilepsia. 

 O presente estudo foi idealizado com o propósito de determinar se 

uma intervenção farmacológica clinicamente relevante, já disponível e 

utilizada na clínica, administrada poucas horas após o início do SE, 

poderia alterar a história das crises espontâneas e recorrentes induzidas 

pelo SE, no modelo da pilocarpina e, avaliar as alterações plásticas 

decorrentes de tal efeito. 

 Para tal, a escopolamina, um antagonista da pilocarpina, foi 

administrada na janela temporal existente entre o SE e o início das crises 

espontâneas e recorrentes, ou seja, no início do período latente ou 

silencioso – duas  horas após o início do SE. 

 A escopolamina já foi apresentada como uma substância que afeta a 

epileptogênese no modelo de epilepsia de kindling ou abrasamento, de uma 

maneira dose-dependente, mas que não bloqueia crises já estabelecidas 

(CAIN et al, 1987). Neste sentido, no modelo do kindling a escopolamina 

revelou-se uma droga antiepileptogênica ainda que destituída de 

propriedades antiepilépticas. 

McGEER e colaboradores (1983 – citado em TURSKI et al, 1989) 

também já haviam relatado seu papel protetor sobre a atividade epiléptica 



quando excitotoxinas como o ácido caínico eram utilizadas.  No modelo da 

pilocarpina, a escopolamina previne o desenvolvimento do SE se 

administrada antes do pré-tratamento com pilocarpina.  No entanto, 

quando administrada após o início do SE em diferentes intervalos (5, 10, 

20 ou 30 minutos) e diferentes concentrações (5 mg/kg i.v ou 25 mg/kg 

i.p.), o resultado é o fracionamento mas não o término da atividade de 

crise nos animais avaliados (CAIN et al, 1987). Ainda no modelo da 

pilocarpina, o pré-tratamento com escopolamina (10mg/kg) previne a 

ocorrência de atividade convulsiva quando administrada 30 minutos antes 

da injeção de pilocarpina, porém não é capaz de interrompê-la ou atenuá-

la quando administrada 1 hora após a pilocarpina (TURSKI et al, 1984).  

No protocolo aqui utilizado, o estado de mal epiléptico é atingido por volta 

de 30 minutos após a administração da pilocarpina, e assim, a 

escopolamina, administrada 2 horas após o inicio do SE e portanto em 

média 2 horas e 30 minutos após a pilocarpina, não é capaz de exercer 

qualquer influência sobre o inicio do SE quando este já está estabelecido. 

Evidentemente, seria possível que mesmo não interrompendo o SE a 

escopolamina afetasse de forma sutil o desenvolvimento do SE já 

instalado. Dados recentes de nosso laboratório utilizando análises 

eletrencefalográficas detalhadas no entanto não confirmam essa 

alternativa (QUEIROZ, BENASSI e MELLO, 2006 manuscrito em 

preparação). 



A escopolamina também já foi considerada um efetivo 

anticonvulsivante se administrada logo após o início da crise (5 minutos) 

ou após um intervalo considerável (40 minutos) do início. Porém, quando 

administrada após 40 minutos a dose efetiva foi consideravelmente maior 

(cerca de 100 vezes) do que aquela utilizada no início da crise 

(McDONOUGH et al, 2000). 

A discussão sobre o efeito da escopolamina sobre o SE é relevante 

tendo em vista seus possíveis mecanismos de ação. Assim, quaisquer 

drogas que diminuam o SE em sua duração ou intensidade tem o potencial 

de diminuir danos neuronais e da mesma forma tem o potencial de 

modificar o desenvolvimento da epilepsia (sendo assim, potencialmente 

anti-epileptogênicas). O trabalho de Lemos e Cavalheiro (1995) demonstra 

claramente que alterações na intensidade ou duração do SE afetam o 

período de latência para o surgimento de crises espontâneas, o número de 

animais que desenvolve crises espontâneas e a freqüência dessas crises 

nos animais, resultando assim em clara anti-epileptogênese. 

Esse tipo de abordagem no entanto, ainda que clinicamente 

relevante, não aborda de fato os aspectos que parecem centrais no 

processo de epileptogênese. Em termos gerais são equivalentes de se dizer 

que na ausência de um trauma crânio-encefálico o individuo tem menos 

chances de desenvolver epilepsia. Ou que na ausência de um tumor ou 

outras formas de lesão as chances igualmente diminuem. De fato, hoje na 

clínica médica, após quaisquer lesões neurais, o padrão corrente de 



tratamento prevê o uso de todos os meios para minimizar a lesão. Por 

outro lado ainda que pesem esses esforços nenhuma dessas medidas 

altera o potencial epileptogênico dessas lesões (COLE & DICHTER, 2002). 

 O modelo experimental utilizando pilocarpina é um dos mais bem 

caracterizados, uma vez que mimetiza a fenomenologia da epilepsia, tanto 

no que diz respeito às características eletrencefalográficas como em termos 

das respostas cognitivas e neuropatológicas decorrentes (STABLES et al, 

2003).  Dessa forma, utilizamos a combinação de escopolamina após a 

indução de SE pela  administração de pilocarpina na tentativa de provocar 

uma outra alteração plástica que modificasse, atenuasse ou compensasse 

aquela já associada ao modelo proposto.  

 Quando idealizamos o presente experimento, e trabalhando com a 

hipótese de encontrarmos resultados semelhantes aos observados 

anteriormente em nosso laboratório (BENASSI & MELLO, 2000), 

esperávamos encontrar: i) um aumento na latência e uma diminuição na 

frequência de crises espontâneas e recorrentes;  ii) uma alteração plástica 

do sistema colinérgico em outras áreas encefálicas além da formação 

hipocampal, que poderiam estar associadas à epileptogênese;  iii)  que o 

brotamento das fibras musgosas não estivesse associado à  epileptogênese. 

 Nossos dados sugerem que pode haver uma associação entre a 

natureza antiepileptogênica do tratamento com escopolamina e as 

alterações sinápticas na inervação colinérgica em algumas das regiões 



avaliadas e que pode haver uma interferência da escopolamina na 

epileptogênese. 

 A utilização de escopolamina durante 17 dias, interferiu no 

desenvolvimento da epilepsia, no processo de epileptogênese, sem no 

entanto afetar o brotamento das fibras musgosas na região supra-granular 

ou camada molecular interna do giro denteado, confirmando de uma outra 

forma dados anteriores do nosso laboratório utilizando outras substâncias 

(LONGO & MELLO, 1997, 1998; LONGO et al, 2002).  Observamos 

também o aumento da latência para o início da primeira crise e diminuição 

da frequência para crises espontâneas e recorrentes (PEREIRA et al, 2005). 

 As estruturas analisadas, hipocampo – CA1, CA3 e giro denteado,  

amígdala – núcleo basolateral, tálamo – núcleos anterior, parafascicular e 

paraventricular, e córtex – entorrinal, peririnal e piriforme, tiveram um 

padrão particular e em muitos casos diferenciado, em termos da densidade 

de fibras colinérgicas positivas para AChE. Essas estruturas foram 

selecionadas para análise, uma vez que o foco da ELT, em geral, encontra-

se na formação hipocampal e amígdala, e em virtude de alguns núcleos 

talâmicos também serem descritos como tendo uma participação relevante 

em mecanismos de epileptogênese e na modulação de crises em modelos 

animais de epilepsia, assim como na epilepsia humana (HAMANI & 

MELLO, 1997; 2002; HAMANI et al, 2004; 2005), além do que também 

seria interessante avaliar estruturas mais temporais (córtices) para fins de 

efeitos comparativos com as outras mais septais e mediais. 

Excluído: -



Os grupos controles Não SE e Escopolamina, que foram 

acrescentados com o objetivo de controlar e melhor interpretar ainda mais 

as manipulações experimentais, também mostraram resultados que 

dependem da estrutura avaliada.  O grupo Não SE em alguns momentos 

gerou dados que o assemelharam ao grupo Branco, mas em outros 

diferenciaram-no não só do Branco mas também do Pilo, demonstrando 

que o fato de se administrar pilocarpina no animal, mesmo que ele não 

desenvolva o estado de mal epiléptico já o diferencia dos demais. Esses 

dados vão ao encontro dos dados recentemente publicados  por De-Mello e 

colaboradores (2005) onde animais injetados com pilocarpina e que não 

desenvolveram o SE, têm, mesmo 30 dias mais tarde, importantes 

diferenças quanto ao desempenho em tarefas comportamentais no 

labirinto aquático. Assim, nossos dados fornecem uma base anatômica 

que permite explicar os dados de De-Mello e colaboradores.  

Sabe-se que as localizações e projeções dos neurônios colinérgicos 

são variadas. As projeções para o hipocampo, por exemplo, partem da área 

septal medial e do ramo vertical da banda diagonal de Broca. As projeções 

para amígdala, do núcleo basal de Meynert. As projeções corticais partem 

também do núcleo basal de Meynert e do núcleo tegmental laterodorsal.  

Já para alguns núcleos talâmicos elas partem do ramo horizontal da 

banda diagonal de Broca,  núcleo basal de Meynert, núcleo 

pedunculopontino e núcleo tegmental laterodorsal (TOHYAMA & 

TAKATSUJY, 1998). Acreditamos que o padrão diferenciado de densidade 



de fibras positivas para AChE aqui encontrado tenha uma relação direta 

com a origem das fibras e sua consequente projeção colinérgica e, por isso 

não foi observada uma resposta homogênea ao tratamento. Neste sentido, 

para a amígdala e núcleos talâmicos, que têm no núcleo basal de Meynert 

sua principal aferência, observamos um padrão de densidade similar, 

apresentando uma marcação forte e homogênea, ao longo do eixo rostro-

caudal e independente do tratamento administrado. 

De uma maneira geral, o tratamento com escopolamina após a 

administração de pilocarpina, grupo Pilo+Escopolamina, levou a uma 

diminuição da densidade de fibras positivas para AChE.   

Quando analisamos o núcleo basolateral da amígdala, observamos 

que houve um aumento significante da densidade de fibras positivas para 

AChE quando comparado aos grupos Branco e Pilo, nos três níveis 

analisados e uma diminuição significante  no grupo Pilo+Escopolamina no 

nível caudal.  

De maneira similar ao observado no núcleo basolateral da amígdala, 

na camada piramidal de CA1 e CA3 houve uma diminuição significante e 

consistente na marcação para AChE nos níveis septal, medial e temporal 

em relação aos grupos Branco e Pilo. Esse padrão de marcação também foi 

observado na camada molecular do giro denteado e nos núcleos anterior e 

paraventricular do tálamo. Nas demais estruturas houve diferença em um 

ou dois níveis.  



 Considerando-se que a escopolamina por si só aumenta a marcação 

para a AChE, então as reduções observadas para o grupo 

Pilo+Escopolamina são ainda mais notáveis, e possivelmente traduzem 

uma grande perda causada pela pilocarpina. Contudo, os dados do grupo 

Pilo não permitem essa leitura visto que esses animais frequentemente não 

diferiram do controle Branco e sobretudo tiveram marcações 

consistentemente mais intensas que o grupo Pilo+Escopolamina. Desta 

forma, os resultados do grupo Pilo+Escopolamina parecem traduzir uma 

lógica distinta. O aprofundamento da perda da marcação para a AChE 

causado pela escopolamina nos animais Pilo+Escopolamina, longe de 

traduzir a mera equação algébrica simples (aumento de marcação 

decorrente da escopolamina + diminuição da marcação decorrente da 

pilocarpina = ausência de alteração) é um resultado surpreendente e 

caracteriza uma importante alteração plástica. 

Os córtices entorrinal, perirrinal e piriforme apresentaram  um 

aumento significante de marcação colinérgica no grupo Não SE nos três 

níveis analisados, quando comparados aos grupos Branco e Pilo.  Seria 

esse um efeito específico da pilocarpina nos animais Não SE ou seria esse 

o resultado pré-existente de animais que originalmente já eram diferentes? 

Dizendo de outra forma, é possível que o grupo Não SE já tivesse maior 

marcação para a AChE nessa região, e justamente por isso esses animais 

resistiram ao SE. A análise a posteriori geraria assim a falsa impressão de 

que a pilocarpina teria causado a diferença que de fato esta já existia de 



base. Esse conjunto de resultados vai ao encontro do trabalho de De-Mello 

e colaboradores (2005) que trata de diferenças observadas em testes 

comportamentais quando se analisam animais Não SE.  

Dos núcleos talâmicos analisados, o anterior e o paraventricular 

apresentaram uma diminuição da marcação no grupo Pilo+Escopolamina. 

Já o núcleo parafascicular uma diminuição de marcação no grupo 

Escopolamina. A observação de alterações significativas nos núcleos 

talâmicos corrobora resultados observados por Hamani e Mello (2002) e 

Hamani e colaboradores (2004; 2005) que demonstraram um envolvimento 

do tálamo no modelo de epilepsia de pilocarpina e picrotoxina com perdas 

celulares em vários dos núcleos analisados e, lesão e estimulação elétrica 

do núcleo anterior do tálamo resultando em proteção contra crises 

induzidas por pilocarpina e estado de mal, respectivamente. 

Curiosamente, ou diferentemente do que esperávamos encontrar, o 

número de crises observadas não demonstrou qualquer relação com a 

densidade média de fibras positivas para AChE, em quaisquer das áreas 

encefálicas analisadas, nem para os animais que receberam pilocarpina, 

nem para aqueles que receberam a combinação pilocarpina e 

escopolamina.  Tanto os animais em que foram observados um número 

elevado de crises como aqueles em que foram observadas poucas crises, 

tiveram uma densidade semelhante de fibras positivas para AChE 

sugerindo que não existe uma associação entre o padrão de coloração para 



acetilcolinesterase e o início e/ou a frequência de crises espontâneas e 

recorrentes. 

Porém, quando analisamos a associação entre o brotamento de 

fibras musgosas e a densidade de fibras positivas para AChE, constatamos 

a existência de correlação para algumas das estruturas. Amígdala, CA1, 

córtices perirrinal e piriforme, núcleos anterior e para-ventricular do 

tálamo demonstram índices significativos de correlação. Curiosamente 

essa correlação só se manifestou para o grupo Pilo+Escopolamina. A 

interpretação desses dados é, desta forma, extremamente complexa. Como 

já indicado nas regressões com CER, não houve associação das alterações 

histológicas (BFM ou AChE) com a maior ou menor frequência de CER. 

Tendo em vista as diferenças, em termos de CER, entre os grupos 

Pilo+Escopolamina e Pilo, poderia se considerar que de alguma forma a 

associação entre BFM e AChE se devesse a essa variável (menor CER do 

Pilo+Escopolamina). Contudo, uma breve análise dos dados da tabela 4 e 

da figura 16 indica que o animal 2 daquela tabela é um dos determinantes 

da significância da regressão (entre BFM e AChE para a área CA1) e tem 

baixa freqüência de CER, da mesma forma que o animal 4 daquela tabela 

também contribui para a significância desta mesma regressão, mas tem 

alta freqüência de CER. 

A outra alternativa lógica para justificarmos esses dados, de que os 

animais mais lesados teriam uma maior reorganização tanto em termos de 

BFM como de AChE não se sustenta em parte pois neste caso a associação 



deveria existir também para o grupo Pilo (que também tem animais com 

maior e menor grau de lesão tecidual). Contudo, no caso do grupo 

Pilo+escopolamina verifica-se que os animais 2 e 4 da Tabela 4 contribuem 

para a associação em CA1 (tem alto BFM e baixa densidade de AChE em 

CA1 e CA3), e que o animal 5 da Tabela 4 (para CA3) e o animal 1 (para a 

amígdala) contribuem no sentido oposto (tem baixo BFM e alta densidade 

de AChE em CA3 e amígdala). Assim, aparentemente há evidências para se 

considerar a seguinte sequência lógica: a escopolamina afeta a 

reorganização sináptica pós-pilocarpina; a escopolamina afeta a latência e 

freqüência de CER; a reorganização decorrente da pilo e da escopolamina é 

também função do grau de lesão tecidual; a correlação entre BFM e AChE 

para algumas áreas encefálicas, mas apenas no grupo Pilo+escopolamina, 

indica que a influência da escopolamina sobre a reorganização sináptica, 

extendeu-se além daquela medida pela AChE.  Em resumo, os resultados 

encontrados sugerem que o tratamento com escopolamina teve uma 

consequência na ocorrência de alterações estruturais subsequentes ao SE 

porém, não explicam (pelo menos, não de forma direta) a anti-

epileptogênese. Contudo, é de se supor que para uma substância ser 

considerada antiepileptogênica, a mesma deve modificar de alguma forma 

o resultado das alterações plásticas que culminam no desenvolvimento da 

epilepsia (COLE & DICHTER, 2002).  Tendo em vista os resultados 

concretos da escopolamina em termos da análise comportamental (anti-

epileptogênese) fica a possibilidade da técnica histológica utilizada não ter 

Excluído: ¶



sido a ideal para a análise pretendida, ou ainda das alterações plásticas 

terem se estabelecido em outros sistemas de neurotransmissão. 

A técnica histológica utilizada, acetilcolinesterase, nos permite 

avaliar a inervação colinérgica em praticamente todo o encéfalo. Apesar de 

ser uma técnica amplamente utilizada, sabemos que ela não representa 

somente a acetilcolina, quando liberada; nem toda célula AChE-positiva é 

colinérgica, mas a maioria das células colinérgicas são AChE-positivas. Por 

esse motivo, talvez devêssemos ter utilizado imuno-histoquímica para 

colina acetil transferase (ChAT), que gera resultados exclusivos e 

inquestionáveis do sistema colinérgico. Ainda assim, obtivemos resultados 

interessantes que nos sugerem um trabalho futuro de complementação de 

dados com ChAT. Apesar disso, Ferencz e colaboradores (2000; 2001) por 

exemplo, utilizam a técnica de AChE para avaliar conjuntamente 

“kindling” e lesão com IgG-192 saporina e a inervação colinérgica positiva 

em diferentes regiões encefálicas, após a utilização da imunotoxina IgG-

192 saporina, respectivamente. Holtzman e Lowenstein (1995) também 

utilizam-se da técnica para avaliar a densidade de fibras coradas com 

AChE na camada molecular do giro denteado de animais administrados 

com pilocarpina e que receberam anti-NGF quando comparados a animais 

que apresentaram SE e receberam soro normal de cabra.   

Dentre as diversas metodologias disponíveis para avaliação do 

sistema colinérgico, outra possibilidade de que lançamos mão foi avaliar o 

receptor M1. Sua escolha foi em função de ser dentre os cinco sub-tipos 



conhecidos de receptores colinérgicos muscarínicos (M1-M5), o principal, 

presente na formação hipocampal (MILNER et al, 1983; SEGAL & 

AUERBACH, 1997) e amígdala (QUIRION et al, 1993), estruturas essas de 

nosso interesse investigativo.  No entanto, as investigações através de 

imuno-histoquímica para o receptor M1 não foram ainda concluídas, em 

função de problemas metodológicos.  

Poderíamos ter ainda avaliado as relações existentes entre glutamato 

e epilepsia, por exemplo, porém, o sistema colinérgico foi o escolhido uma 

vez que trabalhos anteriores do nosso laboratório, realizados tanto com a 

escopolamina como com a lesão de neurônios colinérgicos do prosencéfalo 

basal, através da administração de IgG192-saporina – imunotoxina que 

mata seletivamente os neurônios colinérgicos do prosencéfalo basal – 

levavam à possibilidade de resultados satisfatórios em direção a uma 

possível modulação colinérgica da epilepsia. É possível como indicado, que 

o efeito antiepileptogênico de fato envolva alterações plásticas no sistema 

colinérgico mas que envolvem outras dimensões ainda não avaliadas 

(receptores M1 por exemplo). Da mesma forma, é também possível que o 

efeito da escopolamina se estabeleça de forma indireta sobretudo 

envolvendo o sistema glutamatérgico. 

Neste projeto, trabalhamos com a possibilidade de uma medida 

profilática para os muitos quadros de epilepsia sintomática e que 

frequentemente se tornam refratários ao tratamento medicamentoso.  Essa 

medida até o momento considerada utópica, era ainda assim investigável. 



  Apesar dos interessantes resultados encontrados, nosso trabalho 

não permitiu chegarmos ao possível mecanismo de ação da escopolamina 

em termos das alterações plásticas subjacentes a sua ação 

antipileptogênica. Não descartamos a possibilidade de uma avaliação 

conjunta de dois ou mais sistemas neurotransmissores simultaneamente, 

e um passo nesse sentido já foi dado, aqui com avaliação do BFM e da 

AChE e também quando iniciamos uma avaliação do sistema 

glutamatérgico nesses mesmos animais, tratados com escopolamina.  

Sabemos também da importância de se avaliar o receptor M1, já 

mencionado anteriormente e de algum outro marcador de possíveis 

alterações plásticas subjacentes. 



CONCLUSÃO     

 

 

O conjunto dos dados sugere que a administração de escopolamina 

poucas horas após o evento lesivo inicial – indução de SE pela 

administração de pilocarpina – e por um período de poucos dias, pode ter 

consequências anatômicas e funcionais; que a escopolamina interfere na 

epileptogênese.  No entanto, as alterações estruturais mensuradas por 

meio da histoquímica para AChE nas estruturas avaliadas não permite 

ainda explicar esses processos de epileptogênese a anti-epileptogênese. 

Nossos resultados também podem ser relevantes para a pesquisa por 

tratamentos profiláticos para epilepsias pós-traumáticas uma vez que a 

escopolamina já tem sua utilização corrente. 
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