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RESUMO 

GOUVEIA, T.L.F. Estudo da ação da lovastatina no desenvolvimento do modelo 

experimental de epilepsia induzido pela pilocarpina em ratos. 2011. 127 f. 

(Doutorado em Ciências) – São Paulo, Departamento de Neurologia/Neurocirurgia 

da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP 

 

Introdução: A inflamação tem sido relacionada a várias doenças 

neurodegenerativas e dados clínicos e experimentais sugerem uma função crucial 

nos processos inflamatórios no desenvolvimento da epilepsia, em particular, nos 

mecanismos geradores de crises (ictogênese) e na transformação de uma rede 

neuronal normal a uma rede geradora de crises. A lovastatina, substância usada 

na redução da síntese do colesterol, também está relacionada com a resposta 

inflamatória, podendo modular a produção de citocinas e diminuir e o estresse 

oxidativo. Objetivos: O presente estudo teve como objetivo analisar a ação da 

lovastatina no desenvolvimento das diferentes fases do modelo de epilepsia, 

induzido por pilocarpina em ratos. Métodos: Ratos Wistar machos foram 

analisados nos 3 períodos do modelo da pilocarpina (350mg/kg) fases: aguda 

(24h), silenciosa (15 dias) e crônica (30 dias após a 1.a crise espontânea) e  para 

cada período do modelo usamos 4 grupos de animais: salina, lovastatina (Lova), 

pilocarpina (Pilo) e pilocarpina+lovastatina (Pilo+Lova). O tratamento com 

lovastatina (20 mg/kg) se iniciou 2 h após o inicio do estado de mal epiléptico e foi 

administrada por 15 dias, duas vezes ao dia nos animais do grupo silencioso e 

crônico. O cérebro foi processado para realização de PCR em tempo real e imuno-

histoquímica de IL-1β, IL-6, TNF-α, IL-10, receptor B1 e B2 de cininas e 

quantificação de aminoácidos no hipocampo. Além disso, o tecido hipocampal foi 

processado para as técnicas de Nissl e Neo-Timm modificado. Além disso, foi 

medida a temperatura corpórea na fase aguda, duração do período silencioso e 

freqüência de crises na fase crônica. Resultados: O tratamento com a lovastatina 

no grupo Pilo+Lova mostrou diminuição da expressão de RNAm e das proteínas 

IL-1β e TNF-α nas 3 fases do modelo Notamos também redução nos níveis do 

receptor B1 e B2 de cininas na fase aguda e de IL-6 nas fases aguda e silenciosa 
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do modelo. Houve um aumento da expressão de IL-10 na fase crônica e não houve 

alteração nos níveis dos aminoácidos no hipocampo dos animais desse grupo, 

quando comparado ao grupo Pilo. Foi observada uma normalização da 

temperatura corpórea dos ratos submetidos ao SE e tratados com lovastatina. Não 

houve diferença significativa entre o grupo Pilo e Pilo+Lova na duração da fase 

silenciosa e na freqüência de crises. Foi observada uma preservação de neurônios 

em CA1 e também uma diminuição no brotamento de fibras musgosas no grupo 

Pilo+Lova, quando comparado ao grupo Pilo, na fase crônica do modelo. 

Conclusão: O presente estudo demonstrou que o tratamento com a lovastatina 

diminuiu diversos parâmetros importantes relacionados com o dano neuronal 

induzido pelo SE, no hipocampo de ratos nas diferentes fases do modelo 

experimental de epilepsia induzido pela pilocarpina. 

 

Palavras-chave: lovastatina, epilepsia do lobo temporal, pilocarpina, 

neuroproteção, neuroinflamação 
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ABSTRACT 

GOUVEIA T.L.F. Study of lovastatin on development of experimental model of 

epilepsy induced by pilocarpine in rats. 2011. 127 f. (Doutorado em Ciências) – São 

Paulo, Depart amento de Neurologia/Neurocirurgia da Universidade Federal de São 

Paulo - UNIFESP 

  

Introduction: Inflammation has been associated with several neurodegenerative 

diseases and experimental and clinical data suggest a crucial role in inflammatory 

processes in the development of epilepsy, particularly in seizure-generating 

mechanisms (ictogênesis) and transformation of a normal neuronal network into a 

network generating seizures. Lovastatin, a drug used in the reduction of cholesterol 

synthesis, is also related to the inflammatory response and can modulate cytokine 

production reducing the oxidative stress. Objectives: This study aimed to analyze 

the action of lovastatin in different stages of development model of epilepsy induced 

by pilocarpine in rats. Methods: Male Wistar rats were analyzed in three periods of 

the pilocarpine-induced epilepsy (350mg/kg) into phases: acute (24h), silent (15 

days) and chronic (30 days after the 1st  spontaneous seizure) and for each period 

of this model we used 4 groups of animals: saline-treated, lovastatin (Lova), 

pilocarpine (Pilo) and pilocarpine + lovastatin (Pilo+ Lova). Treatment with 

lovastatin (20 mg / kg) begun 2 h after the onset of status epilepticus (SE) and was 

administered for 15 days, twice a day the animals in the silent and chronic phases. 

The brain was processed for performing real-time PCR and immunohistochemistry 

of IL-1β, IL-6, TNF-α, IL-10 and kinin B1 and B2 receptors and quantification of 

amino acids in the hippocampus. Besides, the hippocampal tissue was processed 

for Nissl techniques and Neo-Timm. In addition, body temperature was measured in 

the acute phase and the duration of the silent period and seizure frequency in 

chronic phase was analyzed. Results: Treatment with lovastatin in Pilo + Lova 

group showed decreased expression of mRNA and proteins IL-1β and TNF-α in the 

three phases of this model, We also noted reduction of  kinin B1 and B2 receptor in 

the acute and IL-6 into acute and silent periods. There was an increased 

expression of IL-10 in the chronic phase of this model. There was no change in 

amino acids levels in the hippocampus of rats from Pilo+Lova group when 
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compared to Pilo group. We observed a normalization of body temperature of rats 

subjected to SE and treated with lovastatin. There was no significant difference 

between the group Pilo and Pilo + Lova on the duration of the silent phase and in 

seizure frequency. We observed a preservation of neurons in CA1 and also a 

reduction of mossy fiber sprouting in Pilo+ Lova group as compared to the Pilo 

group in the chronic phase of the model. Conclusion: This study demonstrated that 

treatment with lovastatin decreased number of important parameters related to the 

neuronal damage induced by SE in the hippocampus of rats at different stages of 

the experimental model of epilepsy induced by pilocarpine. 

 

Keywords: lovastatin, temporal lobe epilepsy, pilocarpine, neuroprotection, 

neuroinflammation 
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1.1 EPILEPSIA 

 

A epilepsia é uma doença crônica grave que afeta inúmeras pessoas em todo 

o mundo e sua incidência é bastante variável em diferentes países. No Brasil a 

prevalência da epilepsia é de 16,5/1.000 (FERNANDES et al., 1998). 

A Liga Internacional contra a Epilepsia (ILAE) e a Agência Internacional de 

Epilepsia (IBE) definem as crises epilépticas como uma alteração transitória com a 

presença de sinais e/ou sintomas relativos a  atividade anormal, excessiva e 

sincronizada no cérebro. Também definem epilepsia como sendo uma doença 

cerebral, caracterizada predominantemente por uma predisposição duradoura, 

capaz de gerar crises epilépticas e que também pode provocar consequências 

cognitivas, neurobiológicas e psicossociais no paciente (FISHER et al., 2005; 

ENGEL, 2010).  

De acordo com a última revisão realizada pelo ILAE em 2010, as crises 

epilépticas generalizadas são originadas em um local e são rapidamente distribuídas 

bilateralmente pelas redes neurais. Cada uma dessas redes pode incluir estruturas 

corticais e subcorticais, mas não necessariamente deve envolver todo o córtex. 

Apesar do início das crises individuais ser pontual, a localização e a lateralização 

não são dependentes uma da outra, demonstrando que crises generalizadas podem 

ser assimétricas (BERG et al., 2010). 

Já as crises focais são conceituadas como sendo originadas dentro de uma 

rede neural contida somente em um dos hemisférios. As crises podem ser 

discretamente localizadas ou serem mais amplamente distribuídas. Para cada tipo 

de crise o início é diferente, com um padrão de propagação preferencial que pode, 

em algumas situações, envolver o hemisfério contralateral. Em alguns casos, 

entretanto, existe mais de uma rede neuronal envolvida e mais de um tipo de crise. 

Entretanto, cada tipo de crise tem uma região própria de início e via de propagação 

(BERG et al., 2010). 
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1.1.1 - EPILEPSIA DO LOBO TEMPORAL 

 

A forma mais comum de epilepsia focal em adultos é a do lobo temporal 

(ELT), respondendo por 40% da totalidade das epilepsias. Nesse tipo de epilepsia 

existe a presença de aura, que muitas vezes se manifesta por sensações 

epigástricas, mal estar na região abdominal, frio, borborigmo ou cólica, ascendendo 

em direção à garganta e ao tórax, Esta é uma das características dessa doença 

(FRENCH et al., 1993). Lembranças de fatos já vividos (déjà vu) ou nunca vividos 

(jamais vu) e pensamentos perseverantes são características bastante comuns em 

outros tipos de auras. Frequentemente, após a fase inicial, a crise evolui, ocorrendo 

perda da consciência e presença de automatismos comportamentais, principalmente 

da musculatura facial, da deglutição e de membros superiores. Períodos de 

agressividade, principalmente durante a contenção do paciente ou no período pós 

ictal, distúrbios de marcha ou fala automáticas podem também acontecer. Além 

disso, o paciente pode ter a recuperação imediata da consciência ou mesmo 

permanecer em confusão mental após a crise. A progressão das crises varia 

bastante entre os pacientes, tanto no que se refere ao comprometimento bilateral 

quanto na incidência do número de crises (FERNANDES et al., 1998). Ainda é difícil 

estabelecer se a recorrência das crises epilépticas acarreta ou não uma piora 

progressiva da cognição ou se agrava a própria epilepsia (HOLMES et al., 1998).  

Aproximadamente 60% dos casos de epilepsias do lobo temporal (ELT) 

correspondem à epilepsia do lobo temporal mesial (ELTM) (FRENCH et al., 1993). 

Clinicamente a ELTM é importante devido à sua alta prevalência e significativa 

proporção entre pacientes com crises refratárias ao tratamento medicamentoso 

(ENGEL et al., 1993). A etiologia encontrada em 50-70% dos pacientes com ELTM 

refratária ao tratamento clínico é a esclerose hipocampal (BABB et al., 1987).  

O hipocampo é uma das estruturas do sistema límbico mais comprometida 

pelo processo de neurodegeneração durante o status epilepticus (SE). As regiões do 

hipocampo afetadas são principalmente CA1 e CA3 e as células do hilo no giro 

dentado (Sommer, 1880). O termo hipocampo é comumente utilizado para descrever 

conjuntamente duas regiões interligadas: o giro dentado (GD) e o hipocampo 
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propriamente dito (Corno de Amon, CA). Essas regiões possuem uma organização 

interna de três camadas composta principalmente por dois tipos celulares: as células 

granulares do giro dentado e as células piramidais de CA, sendo divididas em CA1, 

CA2 e CA3. Devido às diferenças na organização dos axônios e dendritos, estas 

camadas são subdivididas em seis lâminas (LOPES DA SILVA et al., 1990): 1) zona 

epitelial ou epêndima: forma o revestimento da superfície ventricular do hipocampo; 

2) alveus: camada mais superficial e contém os axônios dos neurônios piramidais, 

que originam a fímbria e fórnix; 3) stratum oriens: camada abaixo do alveus, formado 

por axônios e dendritos de células piramidais e por células inibitórias (células em 

cesto); 4) stratum piramidale: contém os corpos celulares dos neurônios piramidais 

(principais neurônios excitatórios do hipocampo); 5) stratum radiatum: contém fibras 

do septo e da comissura e também contém as  fibras da via colateral de Schaffer 

(projeções que vão de CA3 a CA1); 6) stratum lacunosum moleculare: contém fibras 

da via perfurante das camadas superficiais do córtex entorrinal (CE) e formam 

sinapses com dendritos apicais das células piramidais (ANDERSEN et al., 2000). O 

giro dentado também possui três camadas: a camada molecular, granular (células 

granulares e células em cesto) e hilo (camada polimórfica) que é formado por 

interneurônios inibitórios e células musgosas (O’KEEFE 1978). 

Cada uma dessas regiões mantém um padrão organizado de conexões 

intrínsecas e extrínsecas, sendo que a principal aferência para o hipocampo origina-

se do CE. As fibras que deixam o CE em direção ao hipocampo constituem a via 

perfurante e inervam dendritos das células granulares na camada molecular do GD. 

Os axônios das células granulares ou musgosas projetam-se para as células 

piramidais da região de CA3, que por sua vez, emitem fibras para a região de CA1, 

constituindo a via colateral de Schaffer. De CA1, as fibras projetam-se para o 

subículo e por último, para as camadas profundas do CE (AMARAL et al., 1989). 

A esclerose hipocampal tem como principais características a perda neuronal 

e a gliose, principalmente das células do setor de Sommer (CA1 e prosubiculum) e 

dos neurônios da região hilar, com relativa preservação de CA2, subiculum e giro 

dentado (BABB et al., 1987).  
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Os brotamentos das colaterais axônicas das fibras musgosas são resultados 

de uma reorganização axonal na região da camada molecular interna do giro 

dentado (TAUCK et al., 1985; BABB et al., 1991).  Ocorre também uma dispersão 

das células granulares, caracterizada pela perda do posicionamento dessas células 

na camada granular do giro dentado resultando no aumento da sua espessura e dos 

espaços intercelulares (HOUSER, 1990; EL BAHH et al., 1999).  

Dados na literatura sugerem que fatores genéticos poderiam influenciar a 

dispersão das células granulares. Estudos com camundongos mutantes observaram 

alterações na migração das células piramidais e granulares e também no padrão de 

laminação da formação hipocampal (STANFIELD et al., 1979; NOWAKOWSKI, 

1988). Por outro lado, pesquisas realizadas em ratos adultos após o estado de mal 

epiléptico (SE) induzido pela pilocarpina sugerem que a dispersão das células 

granulares seria causada pela perda neuronal induzida pelas crises, provocando o 

estiramento mecânico do tecido (CAVALHEIRO et al., 1982; MELLO et al., 1992). 

Na ELTM associada à esclerose hipocampal pode ocorrer o envolvimento de 

outras estruturas do lobo temporal, do córtex entorrinal, assim como anormalidades 

do neocórtex e da substância branca dessa região (KASPER et al., 1999). Nessas 

estruturas são encontrados neurônios ectópicos e células semelhantes aos 

oligodendrócitos, mas a presença desses tipos celulares na fisiopatologia da ELTM 

ainda não está bem esclarecida (KASPER et al., 1999; KASPER et al., 2003).  

 

1.1.2 – ALTERAÇÕES SISTÊMICAS DURANTE O STATUS EPILEPTICUS 

 

Do ponto de vista fisiológico, o SE provoca uma elevação de temperatura, 

leucocitose periférica e uma pleiocitose temporária no líquido cefalorraquiano. Níveis 

alterados de adrenalina podem causar arritmia, que poderiam ser responsáveis pela 

morte súbita (SIMON, 1985) que algumas vezes são observadas nesses pacientes.  

As crises convulsivas, com acometimento bilateral, são acompanhadas por 

um aumento na concentração plasmática de catecolaminas. Este aumento produz 

alterações na fisiologia sistêmica geral, incluindo hipertensão, taquicardia, arritmia 
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cardíaca, hiperglicemia, acidose e hipertermia (WALTON, 1993).  

A hipertemia é uma das mais conhecidas complicações das crises convulsivas 

de longa duração (AMINOFF et al., 1980). A temperatura corporal é principalmente 

controlada por neurônios termorregulatórios na área preóptica no hipotálamo anterior 

(BOULANT et al., 1977; EGAN et al., 2005). Em resposta à alteração da 

temperatura, a região preóptica também recebe aferências sensoriais de 

termoreceptores distribuídos pelo corpo (BOULANT et al., 1974) e de vias 

termoaferentes ascendentes via trato espinotalâmico lateral (HORI et al., 1986).  

Assim, a atividade ictal está associada a uma grande variedade de alterações 

bioquímicas que afetam o metabolismo da glicose, vários segundos mensageiros, 

diversos neurotransmissores (monoaminas, aminoácidos e peptídeos) e alterações 

na expressão gênica, promovendo processos fisiopatológicos responsáveis por 

alterações duradouras no comportamento neuronal (MELDRUM, 1995). 

 

 

1.2 – EXCITOTOXICIDADE 

 

O mecanismo exato através do qual uma crise epiléptica provocaria a morte 

celular ainda não foi completamente esclarecido. Acredita-se que a liberação de 

substâncias excitotóxicas em grande quantidade na fenda sináptica, tais como o 

glutamato (GLU), ocasionaria hiperexcitabilidade neuronal, com consequente morte 

celular (Figura 1). Baseado nesta teoria é possível explicar a variação na 

vulnerabilidade de determinadas regiões cerebrais à lesão, como o hipocampo e o 

neocórtex temporal, regiões que possuem maior quantidade de receptores para os 

aminoácidos excitatórios (OLNEY et al., 1983; AUER et al., 1988). Em humanos e 

em animais as crises são frequentemente bem caracterizadas, podendo durar de 

segundos a minutos, demonstrando que existem mecanismos importantes para 

finalizar essa atividade ictal (TREIMAN, 1995). 
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Figura 1: Mecanismos de excitotoxicidade em doenças neurológicas (WANG et al., 

2010) 

 

O glutamato (GLU) é o principal neurotransmissor excitatório nos mamíferos e 

está envolvido em inúmeros eventos fisiológicos, incluindo o desenvolvimento e o 

envelhecimento cerebral, integração fisiológica entre as estruturas cerebrais, 

aprendizado e memória. No entanto, um aumento na estimulação do sistema 

glutamatérgico pode implicar em diversas disfunções agudas e crônicas no cérebro 

(OZAWA et al., 1998).  

Os tipos de receptores de GLU são classificados em receptores ionotrópicos e 

metabotrópicos. Os ionotrópicos que são representados pelo receptor n-metil d-

aspartato (NMDA), pelo α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazolepropionato (AMPA) e 

pelo receptor cainato (KA) (HOLLMANN et al., 1994). Os receptores ionotrópicos são 

canais iônicos que se abrem quando se ligam ao GLU, promovendo abertura do 
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canal iônico e um aumento no influxo de sódio (Na+) e/ou Ca2+ e uma saída de 

potássio (K+), promovendo a despolarização da célula. 

Os receptores AMPA são permeáveis ao Na+, K+, Zn- e, ocasionalmente, ao 

Ca2+. A eficiência da permeabilidade ao Ca2+ é altamente dependente da 

combinação das subunidades que formam a estrutura heteromérica desse receptor 

(BURNASHEV et al., 1992). 

Os receptores cainato possuem uma estrutura heteromérica permeável ao 

Na+ e às vezes ao Ca2+ (DINGLEDINE et al., 1999). A excitotoxicidade promovida 

pela ativação desse receptor pode ser devido à grande liberação de GLU e ao 

influxo de Ca2+, que despolariza a membrana e libera o Mg2+ que bloqueia a entrada 

do receptor NMDA, ativando-o subsequentemente (FERKANY et al., 1982; BERMAN 

et al., 1997). 

A excitotoxicidade resultante da estimulação do receptor cainato pode ser 

provocada pela ativação de vias de apoptose, bem como de necrose tecidual, 

observada também, na morte celular mediada pelo receptor NMDA. Além disso, 

existem vários estudos sugerindo que a ativação excessiva de receptores não-

NMDA com ácido caínico (KA) poderia induzir à autofagia e ativar enzimas 

lisossomais, que exercem uma função importante na lesão neurotóxica (WANG et 

al., 2006; WANG et al., 2008). 

Os receptores NMDA são estruturas tetraméricas permeáveis ao Na+, K+, 

zinco (Zn-) e Ca2+. Em condições fisiológicas do potencial de membrana em repouso, 

o magnésio (Mg2+) bloqueia a entrada desse canal iônico. O Mg2+ é removido depois 

da ativação do receptor AMPA com consequente ligação do GLU ao receptor NMDA 

e assim permite um influxo de Ca2+, promove a despolarização pós-sináptica e ativa 

o potencial de ação do neurônio pós-sináptico. Os receptores NMDA exercem uma 

função importante na formação de memória e desenvolvimento do sistema nervoso. 

Entretanto, o receptor NMDA pode estar ligado ao fenômeno conhecido por 

excitotoxicidade. Quando ocorre estimulação excessiva desse receptor, há uma 

entrada maior de Ca2+, resultando em um aumento da mortalidade celular, quando 

comparada à quantidade de Ca2+ que entra através de receptores não-NMDA ou 

canais de Ca2+ voltagem-dependentes (CRISTOFANILLI et al., 2006). Desta forma, 
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antagonistas do receptor NMDA podem bloquear a maioria dos efeitos excitotóxicos 

do GLU. Apesar das alterações dos níveis de Ca2+, a ativação excessiva dos 

receptores NMDA poderia resultar na despolarização da membrana mitocondrial e 

assim, aumentar a quantidade de radicais livres e promover a ativação de caspases, 

ligadas a apoptose (WARD et al., 2000; REGO et al., 2003; LIOT et al., 2009).  

Receptores metabotrópicos do GLU (mGLU) pertencem a uma superfamília 

de receptores acoplados à proteína G. A ativação desses receptores provoca 

alterações nos níveis de AMPc e a liberação e Ca2+ dos reservatórios intracelulares 

(ARUNDINE et al., 2004). Esses receptores têm sido agrupados em três categorias 

(Grupos I-III), baseado em suas propriedades farmacológicas, mecanismos de 

transdução de sinal e similaridades na sequência de aminoácidos. O Grupo I exerce 

um papel na regulação de canais de Ca2+, K+ e de canais catiônicos, não-seletivos, 

bem como nos receptores NMDA e AMPA, e podem influenciar no padrão de disparo 

dos neurônios (PIN et al., 2002). Esse grupo também potencializa a ativação do 

receptor NMDA, afetando, dessa forma, a neurotransmissão excitatória, a 

plasticidade sináptica e a geração de potenciação de longa duração  (LAN et al., 

2001; COLLIN et al., 2009). Os Grupos II/III inibem vários canais de Ca2+ e podem 

inibir a liberação pré-sináptica de neurotransmissores (ANWYL, 1999).  

A ativação dos Grupos I e Grupos II/III dos receptores mGLU podem gerar 

efeitos opostos na sobrevivência neuronal. A estimulação do Grupo I potencializa a 

excitação neuronal, bem como a atividade do receptor NMDA, que dessa forma, 

exacerba a excitotoxicidade. Por outro lado, a ativação dos Grupos II/III pode 

promover a neuroproteção através da inibição da liberação do GLU pelo neurônio 

pré-sináptico (BRUNO et al., 1995), pela diminuição da atividade de adenilato ciclase 

ou pela modulação da atividade da proteína quinase ativada por mitógeno (MAPK)/ 

fosfatidilinositol 3-quinase (PI3K) (IACOVELLI et al., 2002). 

 O Ca2+ em excesso dentro do neurônio pode provocar a morte através da 

estimulação de vários processos como a ativação de enzimas (proteases, lipases, 

endonucleases), formação de radicais livres e peroxidação de lipídios. O excesso de 

GLU em seus receptores também pode ativar diversas enzimas Ca2+-dependentes 

como a fosfolipase A2 (PLA2), fosfolipase C (PLC), proteína quinase C (PKC), 
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proteína quinase II, óxido nítrico sintase (NOS) e endonucleases (BEAL, 1992). 

Grande parte do GLU liberado dos terminais pré-sinápticos é captada pelas células 

da glia e convertidos em glutamina (GLN). A GLN e transportada para o neurônio e 

completa o ciclo, sendo convertida novamente em GLU e aspartato (ASP, outro 

neurotransmissor excitatório). 

 Os astrócitos também liberam e expressam receptores para GLU, 

demonstrando assim, que as células da glia também participam da morte neuronal 

provocada pela excitotoxicidade (CARMIGNOTO et al., 2006; HAYDON et al., 2006) 

e pela sincronização dos neurônios piramidais de CA1 do hipocampo (ANGULO et 

al., 2004; FELLIN, 2009). 

Morfologicamente, os astrócitos são caracterizados por uma estrutura 

altamente ramificada de estreitas conexões com os neurônios, vasos sanguíneos e 

outros astrócitos. O contato astrócito-astrócito medeia as junções comunicantes 

entre as células gliais adjacentes para formar uma rede celular denominada sincício 

astrocitário (GIAUME et al., 1996). Foi estimado que uma única célula glial poderia 

se conectar com mais de 105 sinapses (BUSHONG et al., 2002) e centenas de 

dendritos (HALASSA et al., 2007). O contato entre o astrócito e o neurônio é 

realizado através de uma estrutura altamente dinâmica (HIRRLINGER et al., 2004) e 

a extensão que os astrócitos atingem os terminais nervosos é dependente da 

atividade neural (GENOUD et al., 2006). Esta organização anatômica complexa é 

utilizada para executar inúmeras funções. Por exemplo, os astrócitos exibem uma 

forma de excitabilidade que é baseada em alterações nas concentrações de Ca2+ 

intracelular (CORNELL-BELL et al., 1990) e que é capaz de promover a liberação de 

uma grande quantidade de moléculas sinalizadoras que possuem um efeito 

complexo na função neuronal (HAYDON, 2001; NEWMAN, 2003; FELLIN et al., 

2004).  

O astrócito possui uma comunicação bidirecional com o neurônio, devido à 

liberação de neurotransmissores durante a atividade sináptica (FELLIN et al., 2004; 

SCHIPKE et al., 2004; PEREA et al., 2005; PEREA et al., 2010) e, por sua vez, 

desencadeia a liberação de gliotransmissores (HAYDON, 2001; VOLTERRA et al., 

2005) como GLU, D-serina, ATP, adenosina, GABA, TNF-α, prostaglandinas, 
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peptídeo natriurético atrial, fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) entre 

outros (VOLTERRA et al., 2005; MONTANA et al., 2006) que auxiliam na 

neuromodulação (NEWMAN, 2003; VOLTERRA et al., 2004). 

 

1.2.1 – GABA x EXCITOTOXICIDADE 

 O ácido γ-aminobutírico (GABA) é o principal neurotransmissor inibitório no 

cérebro de mamíferos (KRNJEVIC, 2004). A maior via de sua biossíntese envolve a 

descarboxilação do GLU produzido e CO2 através da enzima GLU descarboxilase 

(GAD) (ROBERTS et al., 1968). A neurotransmissão GABAérgica é regulada por 

duas classes de receptores: o GABAA (ionotrópico) que promove a hiperpolarização 

com a entrada de íons cloro (Cl-) na célula pós-sináptica (MACDONALD et al., 1994). 

O GABAB é um receptor metabotrópico (ligado à proteína G) que leva à produção de 

segundos mensageiros que atuam nos canais de K+, hiperpolarizando a célula e 

inibindo os canais de Ca2+. Essa inibição pode ocorrer tanto na célula pré ou pós-

sináptica (OLSEN et al., 1999).  

Assim como o GABA, a glicina (GLI), a taurina (TAU), a alanina (ALA) e a 

serina (SER) também podem inibir os disparos de potenciais de ação dos neurônios 

(COOPER, 1991). Já a histidina (HIS) no SNC é convertida em histamina (HA) e foi 

descrito que a ativação de seu receptor H1, presente no dendrito das células 

piramidais no hipocampo, despolariza a célula bloqueando canais de K+ (HILL et al., 

1997). 

 

1.3 - MODELOS ANIMAIS DE EPILEPSIA DO LOBO TEMPORAL 

 

O desenvolvimento de novas terapêuticas clínicas ou cirúrgicas e a criação de 

mecanismos de prevenção das epilepsias é muito importante para se determinar o 

substrato anatômico, patológico e funcional, inclusive os neurotransmissores 

envolvidos e as suas vias nas diversas formas de epilepsia. Assim, o modelo animal 

ideal seria aquele que mais se aproximasse à história natural que ocorre em 

pacientes.  



 

11 

 

Vários modelos animais vêm sendo desenvolvidos para que haja um completo 

entendimento dos mecanismos que levam ao desenvolvimento das epilepsias. 

Dessa forma, pode ser possível compreender melhor quais são os eventos que 

podem induzir o aparecimento das crises, quais as estruturas envolvidas e o melhor 

tratamento a ser utilizado.  

Os principais modelos utilizados para estudar a ELT com ocorrência de crises 

são obtidos com injeções de drogas na cavidade peritoneal ou intrahipocampal em 

ratos ou camundongos ou ainda através do abrasamento elétrico (kindling) de 

estruturas límbicas (McNAMARA, 1994). Entre as drogas mais utilizadas estão a 

pilocarpina (TURSKI et al., 1983) e o ácido caínico (CAVALHEIRO et al., 1982; 

LEITE et al., 1990).  

O abrasamento elétrico ou kindling descrito por Goddard et al.(1969), consiste 

na estimulação elétrica repetitiva e de baixa intensidade, aplicada diariamente na 

amígdala ou em outras estruturas cerebrais. Os estímulos iniciais têm pouco efeito 

sobre o comportamento ou sobre a atividade elétrica do cérebro, mas através da 

repetição, os estímulos provocam o surgimento progressivo de crises 

comportamentais e eletrográficas, induzindo uma susceptibilidade permanente às 

crises epilépticas. Os antagonistas do receptor n-metil-d-aspartato (NMDA) 

provocam uma inibição da expressão e do desenvolvimento do abrasamento, 

sugerindo o envolvimento desse receptor excitatório do GLU na epilepsia 

(MCNAMARA, 1994). Observa-se no animal abrasado também o brotamento de 

fibras musgosas na camada molecular interna do giro dentado e uma 

hiperexcitabilidade das células granulares do giro dentado, das células piramidais de 

CA1 e CA3 do hipocampo, de neurônios piramidais do córtex e neurônios do núcleo 

basolateral da amígdala. O animal é considerado abrasado quando passa a 

apresentar crises tônico-clônicas generalizadas, após receber um estímulo 

subconvulsivante. O efeito é considerado de longa duração e o animal quando se 

torna abrasado significa que a alteração é permanente. A hipótese da semelhança 

entre o animal abrasado e a crise parcial complexa humana é fundamentada pela 

semelhança de eventos como eletroencefalograma, bilateralização secundária e 

sensibilidade a anticonvulsivantes específicos. Este modelo experimental parece 

envolver uma alteração permanente na excitabilidade neuronal e sináptica. 
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O ácido caínico, um potente agente neurotóxico, possui ação excitatória e 

provoca crises límbicas, quando injetado local ou sistemicamente em animais 

experimentais. Estas crises são acompanhadas por um padrão de degeneração 

neuronal (esclerose hipocampal) semelhante ao que ocorre na ELT em humanos, 

nas regiões de CA3 e menos intensa em CA1 no hipocampo. As alterações 

estruturais decorrentes do SE induzidos pelo ácido caínico induzem o surgimento, 

depois de cerca de 5 a 22 dias, de crises espontâneas  e recorrentes, caracterizando 

um modelo de ELT. Estas crises diminuem em número e em certos animais 

desaparecem por completo (CAVALHEIRO et al., 1982). 

O modelo da pilocarpina foi descrito por Turski et al., (1983). Esses autores 

demonstraram atividade epiléptica após a administração sistêmica de pilocarpina, 

que é um alcalóide de origem vegetal, extraído de folhas do Pilocarpus jaborandi e 

pennatifolius. Esse agonista colinérgico é um potente agente convulsivante, que 

promove alterações eletrográficas e comportamentais, semelhantes àquelas 

observadas em seres humanos. 

A pilocarpina atua nos receptores muscarínicos M1 e M2. Quando se liga no 

receptor M2, ocorre inibição da adenilato ciclase, diminuindo a liberação de 

acetilcolina e a excitação neuronal (SMOLDERS et al., 1997). Por outro lado, 

quando se liga no receptor M1, a pilocarpina ativa a fosfolipase C produzindo 

diacilglicerol (DG) e inositol trifosfato (IP3), resultando na alteração da corrente de 

Ca2+ e potássio e dessa forma, aumentando a excitabilidade cerebral (SEGAL, 

1988). Esse aumento provavelmente ocorre devido à diminuição da atividade de 

ATPases no hipocampo, levando a uma falta de repolarização na membrana 

plasmática e diminuição na extrusão de Ca2+ (FERNANDES et al., 1996; FUNKE et 

al., 2003). Alta concentração de Ca2+ promove uma grande liberação de GLU, 

induzindo, dessa forma o SE (SMOLDERS et al., 1997; KHAN et al., 1999). O GLU 

liga-se aos receptores AMPA/KA, permitindo a entrada de íons sódio e Ca2+ na 

célula e, consequentemente, ocorre remoção do íon magnésio que bloqueia o canal 

do receptor NMDA.  Assim, há ativação do receptor NMDA, permitindo a entrada de 

mais Ca2+ no neurônio pós-sináptico, induzindo uma excitotoxicidade e posterior 

morte celular. 
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 A pilocarpina pode facilmente atravessar a barreira hematoencefálica (BHE) 

facilitando sua administração por via periférica (CAVALHEIRO et al., 1991). A 

administração de pilocarpina por via intraperitoneal, em ratos, nas doses 320-

380mg/kg, provoca uma sequência de alterações comportamentais e 

eletroencefalográficas (LEITE et al., 1990). Essas crises se manifestam agudamente 

e evoluem para o estado de mal epiléptico, que podem durar várias horas. Essa fase 

é denominada de fase aguda do modelo. Após o período de normalidade 

comportamental e eletrográfica, que pode durar de 4 a 44 dias, com média de 15 

dias (fase latente ou silenciosa), os animais começam a apresentar crises parciais 

com automatismos nas patas e nas vibrissas, assemelhando-se às crises parciais 

complexas da epilepsia do lobo temporal. Essas crises apresentam então um caráter 

recorrente, de forma crônica e espontânea (LEITE et al., 1990), o que determina a 

fase crônica do modelo. A região hipocampal, neste modelo é uma das regiões mais 

afetadas, fato que também se assemelha à ELTM humana. 

Um achado neuropatológico encontrado em vários modelos de SE é a perda 

acentuada de neurônios hilares e células piramidais nas sub-regiões de CA1 e CA3, 

com relativa preservação das células granulares e neurônios piramidais de CA2. 

Além desse padrão irregular de perda celular, existe também o aparecimento de 

brotamentos axonais no hipocampo. Observa-se também a ocorrência de perda de 

neurônios hilares, particularmente as células musgosas e aos fenômenos plásticos 

de brotamentos axonais. Essas alterações anatômicas têm sugerido duas hipóteses 

propostas na literatura, na tentativa de explicar os mecanismos envolvidos no 

processo de epileptogênese na epilepsia do lobo temporal mesial (McNAMARA, 

1994).  

 

1.4 - EPILEPTOGÊNESE 

 

Epileptogênese é a transformação de um circuito neuronal não-epiléptico para 

um circuito gerador de crises e envolve um processo altamente complexo. Esse 

processo inclui vários eventos importantes como a hiperexcitabilidade de neurônios 

e de circuitos neuronais, como tem sido descrito na ELT. A formação desse circuito 
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hiperexcitável pode depender da gravidade e da duração do evento inicial, no caso 

de epilepsia adquirida, ou ser de origem morfológica, como no caso das alterações 

estruturais (malformação cerebral) ou alterações funcionais (mutações em canais 

iônicos (RAVIZZA et al., 2008a,b) Vários desses eventos têm sua origem discutida 

em diversas hipóteses. Uma dessas hipóteses foi proposta por Sloviter (SLOVITER, 

1987) que sugeriu que os neurônios GABAérgicos, que apresentam o formato de um 

cesto, eram menos susceptíveis à morte neuronal induzida por crises epilépticas do 

que os neurônios imunorreativos para somatostatina e as células musgosas. Com a 

morte das células musgosas, haveria uma redução dos estímulos excitatórios para 

as células GABAérgicas, deixando-as em um estado "dormente". A "teoria das 

células em cesto dormentes" tem sido apresentada como um mecanismo de 

epileptogênese, pois a diminuição da atividade das células GABAérgicas ocasionaria 

um desequilíbrio nos circuitos hipocampais com redução da inibição (SLOVITER, 

1991). A veracidade desta teoria tem sido contestada tanto do ponto de vista 

anatômico como fisiológico (BERNARD et al., 1998).  

Evidências anatômicas demonstraram que as células em cesto GABAérgicas 

não seriam os principais alvos das células musgosas (WENZEL et al., 1997). Além 

disso, seria demonstrado que a rápida retirada das células musgosas hilares 

promoveria uma hipoexcitabilidade das células granulares, acabando com a 

premissa tradicionalmente aceita da relação de morte das células musgosas como 

mecanismo de hiperexcitabilidade das células granulares (RATZLIFF et al., 2004).  

A hipótese de reorganização sináptica e axonal como mecanismo responsável 

pela geração e perpetuação das crises epilépticas surgiu a partir da hipótese de que 

novas colaterais axônicas das fibras musgosas (axônios das células granulares) 

provavelmente reinervariam sítios sinápticos vazios, em decorrência da morte das 

células musgosas. O brotamento das fibras musgosas resultaria num circuito 

recorrente monossináptico excitatório reverberante entre as células granulares  

(TAUCK et al., 1985). Posteriormente foi demonstrado que os efeitos excitatórios 

das fibras musgosas sobre as células granulares geralmente necessita de um 

ambiente favorável, que é obtido com o uso de antagonistas do receptor GABAA ou 

da elevação do potássio extracelular (CRONIN et al., 1988; WUARIN et al., 1996, 

2001).  
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Alguns autores propõem que, a reorganização sináptica e axonal das fibras 

musgosas representaria uma resposta compensatória e limitante da atividade 

excitatória do hipocampo (SLOVITER, 1992; MCNAMARA, 1994). Outra evidência 

que questiona as propriedades exclusivamente excitatórias das fibras musgosas 

seria a presença de sinapses com interneurônios inibitórios, apesar de dados na 

literatura demonstrarem que a maioria das conexões sinápticas das fibras musgosas 

envolve a formação de circuitos excitatórios sobre as células granulares 

(BUCKMASTER et al., 2002; CAVAZOS et al., 2003).  

Uma hipótese alternativa para explicar a sinaptogênese reativa das fibras 

musgosas baseia-se no aumento da expressão gênica de fatores de transcrição (c-

Fos), fatores neurotróficos e de proteínas associadas ao crescimento celular como 

GAP-43 (ERNFORS et al., 1991; BENDOTTI et al., 1993; NAFFAH-MAZZACORATTI 

et al., 1999). Esta proposta reduz a importância da morte das células musgosas 

hilares como fator indispensável para a epileptogenicidade hipocampal. Além disso, 

foi proposta a existência de células musgosas "irritáveis" que seriam resistentes à 

morte induzida pelas crises epilépticas. Estas células musgosas, sobreviventes, 

potencializariam a hiperexcitabilidade das células granulares (SANTHAKUMAR et 

al., 2000; RATZLIFF et al., 2002).  

 

1.5 - INFLAMAÇÃO E EPILEPSIA 

  

O conceito de que o cérebro é um órgão imunologicamente privilegiado tem 

sido alterado pelo aparecimento de várias evidências recentes de que processos 

inflamatórios e reações imunes podem ocorrer no SNC, após uma grande 

variedade de estímulos locais e periféricos (Figura 2). 
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Figura 2: Representação esquemática da cascata hipotética dos eventos inflamatórios que 

pode ser estimulada pela lesão cerebral, que eventualmente pode resultar em epilepsia. A 

grande variedade de lesões pode ocorrer, mesmo de forma branda, durante o nascimento 

ou no decorrer da vida e poderia iniciar uma cascata de eventos inflamatórios crônicos no 

cérebro que poderia contribuir para o estabelecimento da epilepsia. Foi sugerido que 

ambas as respostas imune inata e adaptativa poderiam exercer um papel no início e na 

consolidação da inflamação no cérebro. A BHE é crucialmente envolvida, mediando o 

recrutamento de componentes celulares do sistema imune adaptativo e alterações nas 

propriedades da BHE poderiam predispor o cérebro à ocorrência de crises. O papel 

dicotômico da inflamação é relacionado à sua intensidade, que pode provocar efeitos 

deletérios em condições patológicas. O papel benéfico da inflamação poderia ser 

reestabelecido pela ação de estratégias anti-inflamatórias. (Adaptado de VEZZANI et al., 

2005) 
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Diversas citocinas são expressas em níveis muito baixos no tecido cerebral 

em condições fisiológicas, entretanto, podem ser rapidamente induzidas após uma 

variedade de lesões. Em particular, a produção de citocinas pró-inflamatórias é um 

evento celular precoce subsequente aos insultos isquêmicos, traumáticos e 

citotóxicos (ALLAN et al., 2001). 

Recentemente as citocinas pró-inflamatórias e moléculas relacionadas bem 

como a ativação das vias inflamatórias, têm sido descritas nos tecidos epilépticos, 

tanto em modelos experimentais quanto em humanos (MINAMI et al., 1991; 

SHENG et al., 1994; CRESPEL et al., 2002; VEZZANI et al., 2002; VARELLA et al., 

2011).  

Citocinas são proteínas solúveis, de baixo peso molecular, que são 

produzidas em resposta a um antígeno e foram originariamente descritas como 

mediadoras para regulação do sistema imune inato e adaptativo. As citocinas 

também servem como mensageiros químicos e incluem fatores de necrose 

tumoral, interleucinas, interferons, quimiocinas e fatores de crescimento. Uma 

citocina pode atuar em um número diferente de tipos celulares ao invés de 

somente um tipo (pleiotropia); a mesma citocina regula inúmeras funções e 

inúmeras citocinas podem ter a mesma função. A redundância é devida a utilização 

de componentes compartilhados nas vias de sinalização intracelular (VIVIANI et al., 

2004; HUANG, 2006). 

 As citocinas que afetam o SNC: a) podem ser originadas dos órgãos imunes 

periféricos, atravessam a BHE e/ou iniciam a sinalização através de ligações em 

receptores no endotélio vascular e b) podem ser produzidas pelas células da glia 

(astrócitos e micróglia). Dentro do SNC, as citocinas amplificam a resposta tecidual 

de várias lesões. Na resposta inflamatória ocorre inicialmente uma ativação 

precoce e significante da glia, provavelmente na tentativa de suprimir ou remover o 

início patogênico de um processo lesional (WANG et al., 2008). 

 Vários experimentos têm revelado que a produção de citocinas poderia ser 

induzida também pela atividade ictal (VEZZANI et al., 1999). Interessantemente, a 

modulação da rede de citocinas tem mostrado afetar a duração e a propagação da 

atividade ictal (VEZZANI et al., 1999; D'ARCANGELO et al., 2000; DE SIMONI et 
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al., 2000). Além disso, a produção de citocinas induzidas pelas crises poderia 

contribuir para a formação de alterações estruturais, após uma atividade ictal 

sustentada, como resposta ao dano neuronal e a gliose reativa (PANEGYRES et 

al., 1998). 

 As citocinas pró-inflamatórias IL-1β, IL-6 e TNF-α produzem efeitos benéficos 

e deletérios na função cerebral e os efeitos são dependentes de inúmeros fatores 

que incluem: a concentração local de citocina no sitio de síntese, o tipo de célula 

alvo, quantidade de tempo que o tecido fica exposto a essas citocinas e qual 

subtipo de receptores que estão envolvidos. A micróglia e os astrócitos são as 

primeiras células a produzirem citocinas durante a atividade epiléptica e 

representam a principal fonte de sua produção no cérebro. Uma fonte de produção 

adicional dessas citocinas são os monócitos do sangue que invadem o cérebro 

algumas horas depois dos eventos epilépticos agudos. Citocinas pró-inflamatórias 

afetam a estabilidade neuronal diretamente através da ação nas correntes iônicas 

(BEZZI et al., 2001; BEATTIE et al., 2002) ou indiretamente pela ativação da 

transcrição gênica de substâncias neuroativas nos neurônios e células da glia 

(ROTHWELL et al., 1995). Evidências recentes mostram que as citocinas pró-

inflamatórias interagem funcionalmente com a neurotransmissão glutamatérgica e 

esta ação pode ter um impacto funcional na excitabilidade neuronal durante as 

crises (SANTELLO et al., 2011). 

Além das citocinas, outros sinais pró-inflamatórios, como quimiocinas, 

prostaglandinas, receptores Toll-like (TLR), vias de transdução de sinais recrutam 

o fator de transcrição, o NF-kB. Além disso, moléculas como os componentes da 

via de ativação do complemento e moléculas de adesão celular são rapidamente 

produzidas em cérebros de roedores durante a atividade ictal. Estas observações 

mostram que mecanismos “imune-like” podem ser disparados no SNC pela 

atividade ictal. Algumas questões surgiram, inclusive se os sinais pró-inflamatórios 

representariam somente um epifenômeno ou se estariam significantemente 

envolvidos na geração de crises e possivelmente contribuindo para a 

epileptogênese (DE SIMONI et al., 2002) 

 



 

19 

 

1.5.1 - Interleucina 1 beta (IL-1β) 

  

Os efeitos da IL-1β dependem, pelo menos em parte, da função dos 

receptores NMDA. Uma subunidade desse receptor (NR2A/B) é fosforilada no 

resíduo de tirosina e essa fosforilação é mediada por citocinas (VIVIANI et al., 

2003). Evidências adicionais indicam que a interação entre as citocinas e o GLU 

promove a liberação deste neurotransmissor pelos astrócitos e induz formação de 

prostaglandinas (BEZZI et al., 2002). Além disso, o TNF-α aumentaria a eficiência 

das sinapses excitatórias, através do aumento da expressão de receptores AMPA 

na membrana sináptica (BEATTIE et al., 2002).  

 Assim, como dito anteriormente, durante o desenvolvimento das crises pode 

ocorrer ativação de processos inflamatórios. Uma gliose reativa, como um aumento 

no número de astrócitos e micróglia aparece como uma forma tardia de resposta 

ao insulto (NIQUET et al., 1994; REPRESA et al., 1995). Como referido por Garzillo 

et al.,(2002), 60 dias (fase crônica) após a indução do SE pela pilocarpina, 

astrócitos ativados ainda poderiam ser visualizados em diversas áreas do cérebro. 

A micróglia ativada tem sido responsabilizada como a fonte das principais citocinas 

inflamatórias. De Simoni (2000) descreveram um aumento da expressão de RNAm 

de  IL-1, IL-6, óxido nítrico sintase indutível (iNOS) e fator de necrose tumoral 

(TNF-) após crises induzidas por estimulação elétrica no hipocampo. Estes 

fatores permanecem aumentados por 60 dias após o insulto. 

 A "cicatriz" glial, geralmente epileptogênica, poderá produzir fatores tróficos, 

que poderão suportar o brotamento axonal e outros substratos anatômicos para a 

manutenção da hiperexcitabilidade (REPRESA et al., 1995). 

 Os receptores de IL-1 e TNF-α são rapidamente estimulados nos neurônios 

durante as crises (BALOSSO et al., 2005; RAVIZZA et al., 2008a,b), sugerindo que 

eles medeiam os efeitos das citocinas na excitabilidade neuronal.  A síntese dos 

receptores de citocinas é induzida nos astrócitos, algumas horas depois do início 

das crises, nas áreas cerebrais onde são encontrados neurônios degenerados. As 

citocinas agem nos receptores das células da glia e podem induzir a produção e a 

liberação de moléculas citotóxicas e neurotróficas, que podem contribuir para 
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determinar quais células irão sobreviver ou se degenerar em condições hostis. 

Nesse contexto, IL-1 e TNF-α podem exacerbar ou reduzir a excitotoxicidade 

mediada pelos receptores AMPA em cultura de fatias organotípicas, dependendo 

das suas concentrações extracelulares e do período de tempo em que o tecido é 

exposto a essas citocinas durante a injúria (BERNARDINO et al., 2005). 

 

1.5.2 - Fator de necrose tumoral tipo alfa (TNF-α) 

  

O fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) é expresso em baixos níveis em um 

cérebro sadio, mas tem a expressão rapidamente aumentada na glia, neurônios e 

células endoteliais em várias condições patológicas como na isquemia, infecções, 

trauma bem como durante as crises epilépticas (DE SIMONI et al., 2000; SRIRAM 

et al., 2007; GALIC et al., 2008; RIAZI et al., 2008). As ações biológicas do TNF-α 

são mediadas por dois subtipos de receptores denominados p55 (TNF-α R1) e p75 

(TNF-α R2) que são acoplados a diferentes cascatas de sinalização, apesar de 

parcialmente sobrepostas (MACEWAN, 2002; THOMMESEN et al., 2005). 

Diferenças nos níveis e no estado de ativação dos receptores p55 e p75 e os 

efeitos relacionados parecem ser responsáveis pelas funções divergentes do TNF-

α no cérebro (SRIRAM et al., 2007). 

Em condições fisiológicas, a liberação constitutiva de TNF-α na glia tem sido 

medida (BEATTIE et al., 2006). Os receptores p55 e p75 têm sido descritos em 

astrócitos (KUNO et al., 2006) ou cultura de neurônios (POLLOCK et al., 2002), 

enquanto que diversos pesquisadores, ao estudarem cérebro de roedores, 

observaram que os receptores de TNF-α são expressos predominantemente em 

neurônios e células endoteliais (NADEAU et al., 1999; SAIRANEN et al., 2001). Em 

diversas condições patológicas, a super-expressão dos receptores p55 e p75 têm 

sido descrita pela glia (MUNOZ-FERNANDEZ et al., 1998; GIMENEZ et al., 2003). 

O padrão de expressão do TNF-α e de seus receptores em condições fisiológicas 

ou em condições patológicas sugere que as citocinas medeiam efeitos tanto 

autócrinos quanto parácrinos. 
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Estudos recentes têm demonstrado que o TNF-α poderia regular a 

transmissão sináptica (PICKERING et al., 2007; VIVIANI et al., 2007). Em 

particular, o TNF-α liberado pela glia aumentaria a eficácia da sinapse através de 

um aumento da expressão dos receptores AMPA na superfície neuronal (BEATTIE 

et al., 2004) e possivelmente através do aumento da liberação do GLU pelos 

astrócitos (BEZZI et al., 2001). Além disso, esta citocina também tem demonstrado 

afetar a plasticidade sináptica pela inibição da produção do potencial de longa 

duração (LTP) (TANCREDI et al., 1992; CUNNINGHAM et al., 1996).  

Os receptores do TNF-α tipo 1 (p55) contém, na porção intracelular, um 

“death-domain” que contribui predominantemente para o dano celular (MACEWAN, 

2002; SHINODA et al., 2003). O TNF-α também contribui para condições 

patológicas como a neurodegeneração (GHEZZI et al., 2001; SAHA et al., 2003; 

SRIRAM et al., 2007; TANSEY et al., 2007) e atividade ictal (BRUCE et al., 1996; 

PROBERT et al., 1997; YUHAS et al., 2003). Essa atividade pode promover a 

formação de um complexo entre “death-domain” desse receptor e fatores 

ativadores que resultam na indução de sinais pró-apoptóticos. Desse modo, 

anticorpos neutralizadores de TNF-α reduzem o número de células com o DNA 

danificado nos hipocampos, após a indução de crises por ácido caínico (SHINODA 

et al., 2003). 

Existe muita controvérsia sobre a função do TNF-α no cérebro (SRIRAM et 

al., 2007) e vai depender de qual receptor é ativado e em qual momento 

(MACEWAN, 2002; SRIRAM et al., 2007). Foi demonstrado por Balosso et al., 

(2005) que a injeção de TNF-α no hipocampo de camundongos exerceria efeitos 

anticonvulsivantes em crises induzidas pelo ácido caínico, através da interação 

com o receptor neuronal p75. Além disso, camundongos que não expressam o 

receptor p75 são mais suscetíveis às crises. Por outro lado, o camundongo 

nocaute para p55 apresenta uma redução na susceptibilidade a crises, sugerindo, 

dessa forma, a existência de um componente excitatório na sinalização do TNF-α, 

mediada pelo receptor p55 (BALOSSO et al., 2005). 
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1.5.3 - Interleucina 6 (IL-6) 

 

A interleucina 6 (IL-6) é uma citocina multifuncional que regula respostas 

inflamatórias e outras reações imunológicas. Nas células-alvo, estes sinais são 

transmitidos através de um complexo de receptores para IL-6 que são o receptor 

IL-6R e duas moléculas gp130 (AKIRA et al., 1993).  

O receptor da IL-6 e sua proteína transdutora do sinal, Gp130, estão 

aumentados no lobo frontal do rato e nas meninges no período pós-ictal. 

Entretanto, tipos celulares específicos que expressam esse receptor não foram 

ainda identificados (LEHTIMAKI et al., 2003). 

Estudos in vitro com astrócitos têm revelado que a indução da expressão da 

IL-6 é regulada por vários fatores tais como outras citocinas, vários 

neurotransmissores e segundos mensageiros (VAN WAGONER et al., 1999). 

Dentre esses fatores, foi sugerido que o aumento da adenosina extracelular seria 

responsável pelo aumento da secreção primária de IL-6 pelos astrócitos e do 

aumento da transcrição gênica em isquemia (SCHWANINGER et al., 1997). 

Diferentemente do TNF-α e IL-1, IL-6 não aumenta a expressão dos maiores 

mediadores inflamatórios como prostaglandinas, óxido nítrico, metaloproteínas de 

matriz (MMPs) e a síntese de moléculas de adesão intercelulares ICAM-1.  

Camundongos transgênicos que super-expressam IL-6 pelas células da glia 

mostram um grande aumento em sua susceptibilidade à crises induzidas pelo  

excesso de GLU e pela perda de neurônios GABAérgicos e parvalbumina 

positivos, que foram observados constitutivamente nos hipocampos desses 

animais (SAMLAND et al., 2003). Outras pesquisas com esses camundongos 

sugerem que uma condição inflamatória crônica pré-existente no cérebro poderia 

predispor à ocorrência de crises e promover disfunções neurológicas (YUHAS et 

al., 2002). Por outro lado, camundongos nocautes para IL-6 são mais suscetíveis 

às crises induzidas pelo ácido caínico, quando comparados aos controles 

(PENKOWA et al., 2001).  
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Além disso, quando aplicada exogenamente, a IL-6 aumenta a gravidade das 

crises induzidas pelo pentilenotetrazol (PTZ) (KALUEFF et al., 2004) sugerindo um 

papel excitatório para essa citocina.  

Liimatainen et al., (2009) descreveram a importância de se determinar a 

superprodução crônica de IL-6 em epilepsias refratárias. Todos os pacientes com 

ELT que apresentavam níveis sanguíneos elevados de IL-6 tinham ELT e 

refratariedade ao tratamento com drogas antiepilépticas. Além disso, as 

concentrações sanguíneas de IL-6 foram mais elevadas em pacientes com ELT 

quando comparadas com pacientes com outros tipos de epilepsia. 

Suzuki et al., (2009) descreveram que a IL-6 exerceria uma dupla função em 

isquemia cerebral, atuando como mediador inflamatório durante a fase aguda e 

como mediador neurotrófico em fases subagudas e prolongadas de processos 

isquêmicos. 

 

1.5.4 - Interleucina 10 (IL-10) 

  

A interleucina-10 (IL-10) tem sido descrita como uma citocina que estaria 

envolvida na maioria das patologias do SNC humano (KNOBLACH et al., 1998; 

SPERA et al., 1998; CUA et al., 1999; DE JONG et al., 2000; APELT et al., 2001; 

CUA et al., 2001; DECKERT et al., 2001; HUANG et al., 2001; REMARQUE et al., 

2001; SILVA et al., 2001). O envolvimento da IL-10 na regulação de lesões no SNC 

ocorre em três partes. Primeiro, o mecanismo da ação antiinflamatória da IL-10 no 

cérebro envolve a inibição da expressão de citocinas pró-inflamatórias e de seus 

receptores. Em segundo lugar, a IL-10 parece suprimir a imunidade celular cerebral 

através da diminuição da apresentação de antígeno e de marcadores de superfície 

celular, que são necessários para estimular a imunidade celular. Finalmente, a IL-

10 promove a sobrevivência neuronal e glial através do aumento da liberação de 

certos fatores neurotróficos, ativando vias de sobrevivência celular e de atividades 

anti-apoptóticas (STRLE et al., 2001). 
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 Os receptores de IL-10 estão presentes em todos os tipos celulares da glia, 

incluindo astrócitos (MIZUNO et al., 1994; MOLINA-HOLGADO et al., 2001), 

oligodendrócitos (MOLINA-HOLGADO et al., 2001) e micróglia (MIZUNO et al., 

1994; STRLE et al., 2002). No cérebro, a IL-10 apresenta uma potente ação 

antiinflamatória principalmente por inibir a expressão de citocinas pró-inflamatórias, 

incluindo TNF-α, IL-1β, IFN- e IL-6 (SZCZEPANIK et al., 2001) através da 

degradação de seus respectivos  RNAms (BOGDAN et al., 1992), bloqueio da 

produção de óxido nítrico (NO) (MOLINA-HOLGADO et al., 2001) e reduzindo a 

expressão das moléculas do complexo maior de histocompatibilidade (MHC) classe 

II (CHADBAN et al., 1998). 

 A IL-10 também atua sobre algumas vias da apoptose, ativadas durante a 

resposta imune, através do bloqueio dos sinais iniciais da cascata e moléculas 

efetoras, envolvidas nas vias de morte celular (ASHKENAZI et al., 1998). Na 

verdade, a IL-10 parece agir na via do TNF-α, impedido a indução da morte celular 

(PAHAN et al., 2000), dessa forma, reduzindo a morte de neurônios corticais e 

cerebelares, através da inibição da excitotoxicidade induzida pelo receptor NMDA 

(GRILLI et al., 2000). 

Praticamente não existem muitos dados sobre os efeitos da IL-10 nos 

mecanismos da atividade convulsiva no cérebro. Um dos motivos pode ser devido 

à complexidade funcional da IL-10, já que esta citocina tem ações pleiotrópicas, 

ativando ou inibindo diferentes sistemas de sinalização que, por sua vez, regulam a 

resposta imune, a resposta inflamatória, a sobrevivência e proliferação celular.  

Levin et al., (2007) demonstraram a ação protetora da IL-10, em fatias 

hipocampais in vitro, sugerindo assim, que esta pode ser um mediador intercelular 

do sistema nervoso central em vez de ser regulada pelo sistema imunológico 

periférico. 

 

1.5.5 - Receptores de cininas 

  

Outras moléculas relacionadas com a cascata inflamatória são as cininas, 
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tais como a bradicinina (BK) e a calidina (Lys-BK). Esses pequenos peptídeos são 

liberados a partir do cininogênio pela ação das calicreínas (MACDONALD et al., 

1988). Eles possuem vida média curta, são produzidos no sangue ou tecidos e são 

inativados por várias cininases, que dão origem a outros polipeptideos também 

biologicamente ativos, des-Arg9BK ou Des-Arg10calidina. Outros fragmentos 

menores já são considerados metabólitos inativos (REGOLI et al., 1980). 

A BK é um dos mais indutores de algesia endógena, produz vasodilatação e 

é uma substância inflamatória, que é produzida quando ocorre lesão tecidual. 

Apesar das ações da BK terem sido estudadas extensivamente em vários órgãos e 

sistemas, há evidências de que as cininas têm um importante efeito nas reações 

inflamatórias cerebrais seguidas de lesões, tais como nas meningites, 

encefalomielites, isquemia cerebral e cefaléia.  

As ações biológicas das cininas são mediadas pela sua interação com dois 

tipos de receptores distintos, denominados B1 e B2, caracterizados 

farmacologicamente por Regoli e Barabé (REGOLI et al., 1980). 

O receptor B2 tem alta afinidade por BK e Lys-BK e baixa afinidade pelos 

metabólitos ativos des-Arg9-BK e des-Arg10-Lys-BK (MCEACHERN et al., 1991; 

HESS et al., 1994). O receptor B1 é preferencialmente ativado pelos metabólitos 

ativos des-Arg9-BK e des-Arg10-Lys-BK, possuindo baixa afinidade por BK e Lys-

BK (REGOLI et al., 1980). 

A presença desses receptores tem sido investigada em muitos sistemas e 

ambos os receptores têm sido clonados em diversas espécies de mamíferos, 

mostrando uma grande homologia entre eles (MARCEAU et al., 1998; PESQUERO 

et al., 1998). A sequência de aminoácidos do receptor B1 é 36% idêntica à 

sequência de aminoácidos do receptor B2 humano (MENKE et al., 1994), enquanto 

que em camundongos a homologia entre eles é de 30% (PESQUERO et al., 1996). 

Os receptores B1 e B2 pertencem à superfamília de receptores acoplados à 

proteína G (Gα e Gq) e são caracterizados por terem 7 regiões transmembranas e 

3 alças intracelulares (BURCH et al., 1987; MENKE et al., 1994). 

Embora o receptor B1 seja expresso constitutivamente em regiões 
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específicas do sistema nervoso, tais como o sistema nervoso sensorial de ratos 

(WOTHERSPOON et al., 2000), na medula espinhal de humanos e ratos (MA et 

al., 2001) e nos gânglios periféricos de ratos, este receptor não é expresso 

normalmente em condições fisiológicas. A indução da expressão do receptor B1 

ocorre após dano tecidual, tratamento com endotoxinas bacterianas, certas 

citocinas e fatores de crescimento (MARCEAU, 1995). 

O receptor B2 é constitutivo e amplamente expresso em todo o SNC e 

sistema nervoso periférico (SNP) (CALIXTO et al., 2000). Trabalhos realizados por 

(CHEN et al., 2000) mostraram que cerca de 100% dos receptores B2 estão 

localizados somente em neurônios, demonstrando que a glia não expressa esse 

tipo de receptor. Esses receptores são encontrados no núcleo de neurônios de 

diferentes estruturas como hipocampo, hipotálamo e córtex cerebral. 

Diversos trabalhos indicam que os receptores de cininas poderiam estar 

envolvidos na mobilização do GLU e na excitotoxicidade neuronal (BREGOLA et al., 

1999). O peptídeo Des-Arg9BK aumenta a liberação de GLU em fatias de cérebro 

de ratos submetidos ao modelo experimental de epilepsia induzido pelo ácido 

caínico e no modelo do abrasamento (MAZZUFERI et al., 2005). Existem 

evidências do aumento dos níveis de GLU extracelular mediados pelos agonistas 

dos receptores B1, reforçando a idéia de que o sistema calicreína-cininas 

contribuiria para a modulação da excitabilidade neuronal. 

Trabalhos recentes de nosso grupo mostraram um aumento na expressão de 

RNAm dos receptores de cininas B1 e B2 no hipocampo de ratos, tanto durante SE, 

quanto no período silencioso no modelo de epilepsia induzido pela pilocarpina 

(ARGANARAZ et al., 2004a,b). Em outro estudo, utilizando camundongos nocautes 

para os receptores B1, nosso grupo mostrou que os receptores B2 têm uma ação 

antiepiletogênica. Esses animais apresentaram uma diminuição na perda de 

neurônios hipocampais, induzida pelo SE, uma diminuição do brotamento das fibras 

musgosas além da redução no número de crises na fase crônica, quando 

comparados aos camundongos selvagens. Diferentemente, os camundongos 

nocautes para o receptor B2 mostraram um efeito proepileptogênico, com grande 

perda neuronal no hipocampo, um grande aumento do brotamento das fibras 
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musgosas, aumento no numero de crises na fase crônica, quando comparados aos 

camundongos selvagens. Assim, mostramos que o receptor B1 tem ação deletéria 

enquanto que os receptores B2 mostraram ter uma ação protetora (ARGANARAZ et 

al., 2004a,b). 

Um resultado semelhante foi encontrado no hipocampo de pacientes com 

epilepsia do lobo temporal, submetidos à cirurgia para controle das crises (PEROSA 

et al., 2007). Nesse trabalho nosso grupo verificou um aumento da expressão destes 

receptores, entretanto, somente o receptor B2 apresentou aumento da expressão no 

hipocampo com esclerose em períodos interictais, talvez na tentativa de controlar a 

excitabilidade neuronal. Nesse trabalho, a concentração do RNAm relativos aos 

receptores B1 e B2 encontrados nos tecidos controles (hipocampos) mostraram ser 

muito diferentes.O receptor B2 mostrou-se  105 vezes mais concentrado do que o 

receptor B1. Esse dado reforça o conceito de que o receptor B2 é constitutivo no 

SNC, enquanto que o receptor B1 é induzível, tornando-se expresso somente 

durante um insulto agudo no cérebro (PEROSA et al., 2007). 

Silva JR et al., (2008) estudaram alterações na expressão hipocampal do 

RNAm para o receptor  B1, quando o animal nocaute para B2 era submetido ao 

modelo de epilepsia induzido por pilocarpina. Também foi analisada a expressão do 

RNAm para o receptor  B2, quando o camundongo nocaute para o receptor B1 era 

submetido ao mesmo modelo de epilepsia. Em ambas as abordagens as fases 

aguda, silenciosa e crônica foram estudadas. A expressão do RNAm para o 

receptor B2 nas fases aguda, silenciosa e crônica não apresentou diferença 

significante no nocaute para B1, quando comparada com o grupo controle. Em 

contraste, houve um aumento da expressão do RNAm para o receptor B1 no 

hipocampo de camundongos nocautes para o receptor B2, nas diferentes fases do 

modelo. Dados recentes de nosso grupo mostram uma expressão aumentada do 

sistema calicreína-cininas na epilepsia do lobo temporal. Tanto os neurônios como 

as células da glia participam na expressão aumentada dessas proteínas, que estão 

envolvidas no processo inflamatório, no hipocampo de pacientes com ELT, que 

apresentam esclerose hipocampal e que são refratários às DAEs (SIMÕES et al., 

2011). 
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1.6 - METABOLISMO DE LIPÍDIOS NO SNC 

  

A grande parte do colesterol do cérebro é derivada de um processo 

denominado de síntese de novo, devido ao fato de quase nenhum colesterol é 

transportado do plasma para esse órgão. O colesterol é sintetizado nos neurônios e 

na glia (astrócitos e oligodendrócitos). No cérebro adulto, a síntese predominante é 

nos astrócitos e o colesterol é então secretado e transportado através de moléculas 

de transporte como proteínas ligantes de ATP (ABCA1), é ligado aos receptores de 

lipoproteínas nos neurônios e internalizado no sistema endossomo/lisossomo para 

então ser transportado para a mitocôndria (SAYEED et al., 2006). O produto dessa 

conversão são os neuroesteróides, como a dehidroepiandrosterona (DHEA) e 

alopregnanolona. Esses neuroesteróides atuam em receptores nucleares e também 

tem sítios de ligação nos receptores NMDA/GABAA onde podem promover a 

neurogênese e modular a neurotransmissão (KARISHMA et al., 2002). 

 

1.6.1 - Estatinas 

  

A hidroximetilglutaril coenzima A redutase (HMG-CoA) é uma enzima limitante 

da biossintese de colesterol no fígado (GOLDSTEIN, 1990), que catalisa a 

conversão da HMG-CoA em ácido mevalônico (RODWELL et al., 1976). Inibidores 

de HMG-CoA redutase, ou estatinas foram originalmente identificados como 

metabólitos secundários de fungos (ALBERTS, 1988). Um dos primeiros inibidores 

naturais de HMG-CoA redutase foi a mevastatina (compactina, ML-236B), que foi 

isolada do Penicillium citrinium por Endo et al., (1976). Na sua forma ativa, a 

mevastatina se assemelha ao precursor de colesterol HMG-CoA. Quando a 

mevastatina foi inicialmente administrada em ratos, inibiu a biossíntese de colesterol. 

Infelizmente, essa droga causou uma toxicidade hepatocelular inaceitável e devido a 

isso, o estudo clínico foi descontinuado. Subsequentemente, foi descoberto no fungo 

outro metabólito mais ativo, a mevinolina ou lovastatina, isolada a partir do 

Aspergillus terreus por Hoffman e colaboradores em 1979 (ALBERTS et al., 
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1980;1990). A lovastatina difere da mevastatina por ter um grupo metil na sua 

molécula. Comparada à mevastatina, a lovastatina é um inibidor mais potente da 

HMG-CoA redutase, mas que não provoca toxicidade hepatocelular quando 

administrada em ratos. 

Dessa forma, a lovastatina se tornou a primeira droga da categoria de 

agentes inibidores de colesterol, aprovado para uso em humanos. Desde então, 

surgiram diversas estatinas, tanto naturais quanto quimicamente modificadas, e se 

tornaram comercialmente disponíveis, incluindo a pravastatina, simvastatina, 

fluvastatina, atorvastatina, cerivastatina e mais recentemente a pitavastatina e 

rosuvastatina (ILLINGWORTH et al., 2001). Na verdade, as estatinas têm se 

mostrado a classe de medicamento mais efetiva na redução dos níveis de colesterol 

plasmático. 

 As estatinas se ligam reversivelmente ao sítio ativo da enzima, inibindo a 

HMG-CoA redutase e dessa forma, bloqueando a conversão do substrato. Assim, 

todas as estatinas compartilham de um sitio ativo para HMG-CoA e inibem a 

redutase por um mecanismo semelhante. Posteriormente, a estrutura da porção 

catalítica da HMG-CoA redutase humana, complexadas com diferentes estatinas foi 

determinada (ISTVAN et al., 2001). 

 A despeito dos mecanismos de ação dependentes de colesterol, as estatinas 

também aumentam a expressão de óxido nítrico sintase endotelial (eNOS ou NOS 

III), independentemente dos níveis de colesterol (HERNANDEZ-PERERA et al., 

1998). Através da inibição da síntese do mevalonato, as estatinas previnem a 

formação de vários isoprenóides (incluindo o farnesilpirofosfato e 

geranilgeranilpirofosfato), que modifica o mecanismo de pós-tradução de pequenas 

proteínas G (GTPases) que alternam entre a forma ativa, ligadas à membrana e 

forma inativa, quando estão no citosol (LAUFS et al., 2003). Dentre as proteínas G, 

pequenas GTPases são alvos importantes para os efeitos pleiotrópicos das 

estatinas. Estas GTPases, dentre as quais estão as RHO, Rac e Cdc42, atuam 

como intermediadores moleculares capazes de regular a função celular, polaridade, 

protrusão e adesão (resposta de citoesqueleto), a síntese de DNA, ativação de 

fosfolipase D, sensibilidade celular na resposta ao Ca2+ e hipertrofia do miócito. 
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Proteínas Rho, em particular, tem um papel na aceleração da degradação do RNAm 

do eNOS. A inibição do Rho ocorre através da redução da prenilação, como 

consequência da inibição da HMG-CoA redutase pelas estatinas e então, provoca a 

redução da degradação do RNAm da eNOS e aumenta os níveis da proteína eNOS 

e também aumenta a sua atividade (DI NAPOLI et al., 2005). Inibindo a 

geranilgeranilação da RhoA GTPase, aumenta a estabilidade do RNAm do eNOS 

através de uma remodelação dos filamentos de actina das células endoteliais 

(LAUFS et al., 2000). Além disso, as estatinas diretamente aumentam a atividade da 

eNOS, dentro de minutos, através da ativação de uma via envolvendo fosfoinosiltide-

3 quinase (PI3K) (DIMMELER et al., 2001) (Figura 3).  

Sistemicamente, as estatinas provocam um aumento da quantidade e da 

atividade dos receptores de lipoproteína de baixa densidade (LDL) e 

consequentemente ocorre uma diminuição desta fração do colesterol no plasma 

(YOSHIDA, 2003). 
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Figura 3: Visão esquemática de alguns mecanismos das estatinas no metabolismo 

de lipídios e sinalização celular na neuroproteção (Adaptado de VAN DER MOST et 

al., 2009). 

 

 1.6.2 - Estatinas no SNC 

  

Além dos efeitos tradicionalmente conhecidos no controle da 

hipercolesterolemia, podem ocorrer efeitos pleiotrópicos. Esses efeitos tem sido alvo 

de grande interesse pelos pesquisadores como ação antiapoptótica, inibindo a 

proteína quinase C (PKC) em cultura de cardiomiócitos (TANAKA et al., 2004), 

antiproliferativa (ONGINI et al., 2004), imunomodulador, através da inibição direta da 

expressão do complexo maior de histocompatibilidade classe II (MHC-II) induzido 
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pelo interferon- em transplantes cardíacos (KWAK et al., 2000). Entretanto, pouco 

se sabe sobre o efeito das estatinas nas células do SNC.  

Diversos estudos em vários modelos animais de neuroinflamação, bem como 

estudos de transporte celular, têm sido realizados demonstrando que as estatinas 

atenuam significantemente os sintomas de neuroinflamação e da infiltração de 

células associadas a esse processo no SNC. Isso deve ocorrer através de um 

mecanismo preciso em que as estatinas são capazes de exercer um efeito inibitório 

na infiltração leucocitária, mas que ainda não está muito esclarecido (ADAMSON et 

al., 2003).   

 Alguns autores sugerem também uma ação neuroprotetora das estatinas, 

devido à sua habilidade de regular a NOS em várias patologias do SNC (STEPIEN 

et al., 2005).  

Estudos realizados in vitro em esclerose múltipla sugerem que a lovastatina e 

a simvastatina reduziriam a migração de células do sistema imune através das 

células endoteliais da BHE (IFERGAN et al., 2006). Além disso (NEUHAUS et al., 

2004) descreveram que o tratamento com estatinas diminuiriam a expressão de 

receptores de quimiocinas e moléculas de adesão nas células do sistema imune de 

pacientes com esclerose múltipla. Em estudos em modelos animais, o tratamento 

com atorvastatina diminuiria a expressão do MHC classe II (YOUSSEF et al., 2002), 

reduziria citocinas pró-inflamatórias (YOUSSEF et al., 2002; AKTAS et al., 2003) e o 

tratamento com lovastatina aumentaria a diferenciação de oligodendrócitos e a 

remielinização (PAINTLIA et al., 2005). 

Na Doença de Alzheimer, o tratamento com estatinas reduziu os níveis 

cerebrais de Aβ tanto em estudos in vitro (SIMONS et al., 1998) quanto in vivo 

(FASSBENDER et al., 2001). Já em acidente vascular encefálico (AVE), o 

tratamento com lovastatina inibiu a NOS e a inflamação em astrócitos, micróglia e 

macrófagos (PAHAN et al., 1997), reduziu o volume do infarto e aumentou o fluxo 

sanguíneo através da produção da eNOS em modelos animais de isquemia cerebral 

(CHEN et al., 2003) 

Resultados preliminares de nosso grupo demonstraram que a lovastatina tem 

a capacidade de prevenir a perda de neurônios hipocampais na região de CA1 após 
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o SE em ratos com epilepsia induzida pela pilocarpina (RANGEL et al., 2005).  

Uma vez que inúmeros autores tem associado a epilepsia do lobo temporal a 

um processo inflamatório prolongado, o estudo da ação de anti-inflamatórios sobre a 

epileptogênese nos parece bastante interessante. Nesse sentido, esse projeto 

estudou os agentes envolvidos nos mecanismos anti-inflamatórios e neuroprotetores 

durante a epileptogênese e sobre um foco epiléptico já estabelecido, usando  o 

modelo de epilepsia induzido pela injeção de pilocarpina. 
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2.1 - Objetivo Geral 

Estudar a ação da lovastatina durante o processo de epileptogênese em ratos 

adultos submetidos ao modelo experimental de epilepsia, induzido pela pilocarpina, 

que permaneceram em SE de longa duração. 

 

2.2 - Objetivos Específicos 

Uma vez que a lovastatina foi administrada após o SE foram avaliados os 

seguintes parâmetros: 

1- Temperatura corporal dos animais 

2- Dosagem dos aminoácidos no hipocampo (HPLC) 

3- Duração do período silencioso; 

4- Frequência de crises no período crônico; 

5- Expressão quantitativa (RT-PCR) e qualitativa (imunohistoquímica) dos 

principais mediadores inflamatórios no hipocampo (IL-1β, TNF-α, IL-6, IL-10, 

receptor B1 e B2 de cininas)  

6- Brotamento de fibras musgosas (Técnica de Neo Timm modificado) 

7- Análise qualitativa de morte celular hipocampal (Técnica de Nissl) 
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3.1 Animais 

 

Para a realização deste trabalho foram utilizados ratos machos Wistar, 

adultos, pesando entre 200-250g no início do experimento. Os animais foram 

provenientes do Biotério Central da Universidade Federal de São Paulo/Escola 

Paulista de Medicina, e foram mantidos no biotério da Disciplina de Neurologia 

Experimental durante todo o período de realização dos experimentos. Os animais 

foram alojados em grupos, em gaiolas apropriadas, onde tiveram livre acesso à 

comida e água. As condições do biotério obedecem a um ciclo claro-escuro de 12 

horas (claro: 7:00 -19:00h), sendo a temperatura ambiente mantida constante entre 

21 ± 1ºC. Os protocolos experimentais utilizados nesse trabalho foram aprovados 

pelo Comitê de Ética em pesquisa do Hospital São Paulo/Universidade Federal de 

São Paulo, processo n.º 0653/10. Todos os esforços foram feitos para minimizar o 

sofrimento do animal, de acordo com a International Ethical Guidelines 

(CIOMS/OMS, 1985). Os animais foram divididos em grupos de acordo com o 

protocolo a ser estudado. 

 

3.2 Protocolo do desenvolvimento do modelo de epilepsia induzido pela 

pilocarpina  

 

A dose utilizada para a indução do modelo experimental foi de 350mg/kg. Os 

animais foram estudados em todas as fases do modelo. A pilocarpina foi injetada por 

via intraperitoneal (ip) e todos os animais que receberam esse agonista colinérgico 

muscarínico foram pré-tratados com uma injeção subcutânea (sc) de metil-

escopolamina (MS) 1mg/kg, 30 minutos antes da injeção de pilocarpina. A 

administração da metil-escopolamina teve por finalidade atenuar os efeitos 

periféricos, provocados pela injeção da droga. Após 3 horas, o SE foi bloqueado 

com 10 mg/kg de diazepam. Sendo assim, todos os animais submetidos ao modelo 

permaneceram 3 h em SE. 
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Foram utilizados 5 animais em cada grupo de estudo, que foram divididos da 

seguinte forma: 

Grupo 1: Salina (grupo de animais que recebeu solução salina, sem administração 

de pilocarpina  e lovastatina e  foi denominado Salina); 

Grupo 2: Salina e  lovastatina ( grupo de animais que recebeu solução salina e 

lovastatina, denominado Lova); 

Grupo 3: pilocarpina (grupo de animais que recebeu pilocarpina, desenvolveu SE e 

foi denominado de Pilo); 

Grupo 4: pilocarpina com lovastatina (grupo de animais que recebeu pilocarpina  e  

lovastatina e foi denominado de Pilo+Lova). 

Foram estudados os 3 períodos do modelo: o agudo, silencioso e crônico, 

utilizando esses grupos de animais. 

 

3.3 - Formação dos grupos e descrição do tratamento  

  

Para facilitar o entendimento dos protocolos utilizados, os grupos foram 

divididos de acordo com o período do modelo estudado, tendo em vista o objetivo de 

cada técnica. Sendo assim, para cada fase do modelo estudado, novos grupos de 

animais foram montados, dependendo da técnica a ser utilizada. 

 

3.3.1 Fase Aguda – 24 horas  

 

Essa fase do modelo visou analisar os efeitos imediatos da lovastatina 

durante as fases iniciais do SE e nas horas seguintes à indução do mesmo. Para 

tanto, estudamos os seguintes grupos: 

Grupo 1: Salina 

Os animais receberam solução salina (ip) e receberam também solução salina 

por gavagem no mesmo período que os animais dos outros grupos. Assim, os 
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animais desse grupo foram sacrificados juntamente com os animais dos grupos 

Lova, Pilo e Pilo+Lova.  

Grupo 2: Lova 

A lovastatina foi administrada na dose de 20 mg/kg em dois momentos nesse 

grupo. A primeira foi administrada 2 horas depois da injeção de salina e 12 horas 

depois da primeira dose. Esse grupo de animais foi sacrificado 24 horas após o 

inicio do tratamento.  

Grupo 3: Pilo 

Os animais foram submetidos ao modelo da pilocarpina seguindo o mesmo 

protocolo descrito por Turski et al., (1983). Ao invés de lovastatina os animais 

receberam solução salina por gavagem. Foram sacrificados 24h após o inicio do SE, 

que foi bloqueado por diazepam 3h após indução.  

Grupo 4: Pilo + Lova 

Os animais foram submetidos ao modelo da pilocarpina seguindo o mesmo 

protocolo descrito por Turski et al., (1983). Os animais receberam lovastatina na 

dose de 20 mg/kg, 2h após indução do SE e 12h após a primeira dose. Foram 

sacrificados 24 h após o início do SE.  

 

 

Figura 4: Esquema de tratamento com a lovastatina na fase aguda do modelo da 

pilocarpina. 
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3.3.3.1 Expressão de RNAm relativos às proteínas envolvidas no processo 

inflamatório 

   

A análise quantitativa da expressão do RNAm relativos às citocinas IL1β, 

TNF-α, IL-6, IL-10 e dos receptores de cininas B1 e B2 foi realizada por PCR em 

tempo real nos hipocampos dos ratos dos grupos descritos acima. 

  

3.3.1.1.1 Reação da polimerase em cadeia em Tempo Real (Real-time PCR) 

  

Os hipocampos dissecados foram congelados em nitrogênio líquido e 

armazenados a -80ºC. O tecido foi descongelado e homogeneizado em 1 ml de  

reagente de Trizol (Invitrogen Technologies) e o RNA total foi isolado de acordo com 

as instruções do fabricante.  

 A reação de polimerização em cadeia em tempo real (Real-Time PCR) 

combina a amplificação da PCR com detecção fluorescente automatizada, que foi 

realizada com o auxílio do aparelho de detecção de sequência ABI 7000 (Applied 

Biosystem, EUA). Para a detecção da expressão de RNAm das citocinas 

inflamatórias foi utilizado o sistema SYBR Green (Applied Biosystem, EUA). Neste 

sistema, a molécula de SYBR Green interage com a fita dupla de cDNA amplificada 

pela PCR, e emite uma fluorescência, quando estimulada por lâmpada de 

tungstênio-halogênio e esta fluorescência é captada pelo aparelho de detecção.  

 O PCR em tempo real foi realizado da seguinte forma: a 1,0 μl de cDNA, 

foram adicionados 0,5 μl de oligonucleotídeo iniciador sense (10μM), 0,5 μl de 

oligonucleotídeo iniciador anti-sense (10μM), 7,5 μl de Master Mix 2X (Applied 

Biosystems, EUA) e água suficiente para 15 μl de reação. As amostras foram então 

incubadas a 95°C por 10 minutos e passaram por 40 ciclos de incubação a 95°C por 

15 s, e a 60°C por 1 minuto.  

 A detecção de fluorescência se deu automaticamente pelos filtros do aparelho 

e foi imediatamente transferida para o software de análise.  
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 Como controles de especificidade da reação foram utilizados dois parâmetros: 

a presença de apenas um pico de fluorescência no protocolo de dissociação e 

ausência de qualquer tipo de amplificação nas reações com os controles negativos 

da transcrição reversa. 

 

IL-1β 

 

F: 5′-CACCTCTCAAGCAGAGCACAG-3′ 

R: 5′-GGGTTCCATGGTGAAGTCAAC-3 

TNF-α 

F: 5’-AAATGGGCTCCCTCTATCAGTTC-3’ 

R: 5’-TCTGCTTGGTGGTTTGCTACGAC-3’ 

IL-6 

F: 5’-TCCTACCCCAACTTCCAATGCTC-3’ 

R: 5’-TTGGATGGTCTTGGTCCTTAGCC-3’ 

Receptor B1 de 

cininas 

F: 5′-CCAGGGTTCGTCATCACTATCTG-3′ 

R: 5′-GCAAAAGGAAGAAGGACAAGACTAA-3′ 

Receptor B2 de 

cininas  

F: 5′-CCCTTCCTCTGGGTCCTCTT-3′ 

R: 5′-CAGAACACGCTGAGGACAAAGA-3′ 

IL-10 

F: 5’-AAAGCAAGGCAGTGGAGCAG-3’ 

R: 5’-TCAAACTCATTCATGGCCTTGT-3’ 

GAPDH 

F: 5’-GGGCAGCCCAGAACATCAT-3’ 

R: 5’-CCGTTCAGCTCTGGGATGAC-3’ 

 

Tabela 1: Sequência sense (Foward) e anti-sense (Reverse) dos oligonucleotídeos 

utilizados no PCR em tempo real 
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3.3.1.1.2 Quantificação da expressão do RNAm das citocinas inflamatórias  

 

 A quantificação de RNAm das citocinas inflamatórias foi feita como um valor 

negativo a uma referência interna, o RNAm de gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase  

(GAPDH), cuja expressão pode ser considerada inalterada nas condições 

experimentais.  

 Os valores quantitativos de expressão do RNAm das citocinas e GAPDH 

foram obtidos de um limiar arbitrário de fluorescência, analisado na fase 

exponencial da curva de amplificação, sendo o ciclo limiar (Ct) calculado. Foram 

calculados os Cts de cada amostra, em cada reação, para os dois genes. Foi 

calculado o Ct médio de cada amostra e o cálculo de expressão relativa foi feito 

através da subtração deste Ct médio dos genes das citocinas do Ct médio do gene 

da GAPDH, obtendo-se ΔCt. Como não é usual a utilização da expressão relativa 

de um determinado gene em valores de ΔCt, devido as suas características 

logarítmicas, foi utilizado o parâmetro 2-ΔΔCt para a análise de expressão relativa do 

RNAm relativos às citocinas. 

 

3.3.1.1.3 - Análise estatística  

  

Os dados obtidos a partir da quantificação do RT- PCR foram avaliados pela 

análise estatística de variância (ANOVA) seguida do pós-teste Student Newman-

Keuls para determinar as diferenças entre os grupos.  

 

3.3.1.2 Análise qualitativa da distribuição hipocampal das proteínas envolvidas 

no processo inflamatório por imuno-histoquímica 

  

Para a realização dessa técnica, os animais foram anestesiados com hidrato 

de cloral 2 M (i.p.) e submetidos à perfusão intra-aórtica com tampão fosfato salina 

(PBS) 0,1M (pH7,4). Essa solução foi infundida em fluxo controlado (bomba de 

perfusão - Masterflex) utilizando-se uma agulha introduzida pelo ventrículo esquerdo 
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até a aorta, onde foi fixada. A seguir, essa solução foi substituída por 

paraformaldeído 4% em tampão fosfato (PB). Os cérebros foram removidos 

imediatamente após a perfusão e deixados por 12 horas na solução fixadora de 

paraformaldeído 4%. Depois foram colocados em uma solução de sacarose 30% em 

PB a 4C. Após 48 horas, esses cérebros foram fatiados pelo criostato, em cortes 

coronais de 40m que foram coletados em PBS 0,1M (pH 7,4).  

 

3.3.1.2.1 Protocolo utilizado para realização da imuno-histoquímica 

 

Diferentes soluções foram utilizadas para a realização da imuno-

histoquímica e, quando da passagem de uma etapa para a seguinte, as fatias 

foram lavadas por três vezes com PBS 0,01M pH 7,4. Primeiramente, as fatias 

foram embebidas em solução de peróxido de hidrogênio 1% (Merck) por 10 

minutos, para o bloqueio da atividade das peroxidases endógenas do tecido, que 

pode ser responsável por uma marcação inespecífica. Em seguida, as fatias foram 

incubadas em solução de albumina bovina 10% (Calbiochem) em PBS +Triton X-

100 0,3% (Sigma), por 2 horas, à temperatura ambiente. Posteriormente, os cortes 

foram incubados em solução contendo o anticorpo primário diluído (TABELA 2) à 

temperatura de 4C ao longo da noite. A seguir, as fatias foram colocadas em uma 

solução contendo o anticorpo secundário biotinilado (Calbiochem), na diluição de 

1:200, por um período de 2 horas à temperatura ambiente. Em seguida as fatias 

foram colocadas em uma solução do Kit ABC (complexo avidina biotina - Vector) 

por 90 minutos. Posteriormente, as fatias foram reveladas com 

3,3’diaminobenzidina (DAB) 0,06% (Sigma) em Tris-HCl 0,05M (Sigma), (pH 7,6) e 

peróxido de hidrogênio (Merck) 1l/ml. O DAB é um substrato cromógeno da 

enzima peroxidase, que confere ao sítio onde se encontra o complexo 

estreptavidina-peroxidase uma cor castanho-amarelada ao sofrer a ação dessa 

enzima, permitindo a visualização da imunomarcação. Por fim, as fatias foram 

montadas em lâminas, desidratadas, diafanizadas e cobertas com lamínulas, 

usando-se Entellan (Merck). 
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Após esses procedimentos, as lâminas foram analisadas em microscópio 

óptico e fotografadas.  

 

 

 

Rabbit anti-IL-1β                                            1:100                                                    IBL 

Rabbit anti-TNF-α                                          1:100                                                    IBL 

Goat anti-IL-6                                                 1:50                                                Abcam 

Goat anti-receptor de cinina B1                    1:100                                         Santa Cruz 

Mouse Anti-receptor de cinina B2                 1:100                               BD Transduction 

Goat anti-IL-10                                              1:100                                      RD Systems 

Tabela 2: Concentração dos anticorpos primários utilizados na técnica de imuno-

histoquímica. 

 

3.3.1.3 Dosagem de aminoácidos por cromatografia líquida de alta resolução 

(HPLC) 

  

Para quantificação dos aminoácidos por HPLC novos grupos de animais 

(n=10) foram montados devido à necessidade do SE não ser interrompido nesses 

animais. Grupos semelhantes aos Pilo e Pilo +Lova, sem bloqueio do SE com 

diazepam foram montados e comparados com os grupos Salina e Lova. Essa 

estratégia teve como princípio a comparação de nossos resultados com valores já 

descritos pelo nosso grupo (CAVALHEIRO et al., 1994) observar a possível 

alteração com o tratamento com a lovastatina. Os animais foram decapitados 24 

horas após o SE e seus hipocampos foram retirados para serem congelados em 

nitrogênio líquido para posterior processamento.  
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3.3.1.3.1 Processamento da amostra e ensaio no HPLC 

  

Os hipocampos dos animais foram processados de acordo com o protocolo 

descrito em CAVALHEIRO et al., (1994) e foram quantificados os seguintes 

aminoácidos: aspartato (ASP), glutamato (GLU), serina (SER), histidina (HIS), 

glutamina (GLN), glicina (GLI), taurina (TAU) e ácido -aminobutírico (GABA) através 

de cromatografia líquida de alta performance com detecção por fluorescência.  

Em resumo, as amostras foram homogeneizadas por ultrassom numa 

solução contendo ácido perclórico 0,1 M, 0,02% de dissulfito de sódio e homoserina 

10 mg/ml, utilizada como padrão interno nas dosagens de aminoácidos. Para a 

homogeneização foi utilizada 15 ml de solução para cada miligrama de tecido 

úmido. As amostras ficaram em repouso durante a noite a 0C para precipitação 

das proteínas e posteriormente as amostras foram centrifugadas a 11.000 X g 

durante 50 minutos. O sobrenadante foi filtrado e submetido a uma derivatização 

com o-oftalaldeído (OPA) e injetado no HPLC para quantificação dos aminoácidos. 

Uma solução estoque foi preparada para a derivatização dos aminoácidos: 

dissolvendo-se 27 mg de OPA em 1 ml de metanol, adicionando 5 l de 2-

mercaptoetanol e 9 ml da solução de tetraborato de sódio 0,1 M (pH 9,3). 

Antes da análise das amostras, uma diluição da solução estoque foi 

preparada diluindo-se 1 ml desta solução com 2 ml da solução de tetraborato de 

sódio 0,1 M. A derivatização pré-coluna foi efetuada imediatamente antes da 

injeção no HPLC. Assim, 100l desta solução recém preparada foi adicionada a 

50l da amostra ou da solução contendo o padrão de aminoácidos, por exatamente 

2 minutos antes da injeção na coluna analítica (DONZANTI et al., 1988; 

CAVALHEIRO et al., 1994). 

Foi utilizado um sistema isocrático de HPLC que possui uma bomba marca 

Milton Roy modelo constametric 3000, um detector de fluorescência marca 

Shimadzu RF-10AxL, um injetor de amostras para HPLC marca Rheodyne mod. 

7125 com loop de 20 l, uma coluna RP-18 50 x 4,6 mm marca Merck chromolith 

SpeedROD, um degasificador Shimadzu modelo DGU-4A, um modulo de 
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comunicação Shimadzu CBM-101. A fase móvel foi constituída por uma mistura de 

tampão citrato de sódio 0,05M (pH 5,95) com metanol 11,5%. As condições do 

sistema de HPLC nesse método foram: fluxo de 3,5 ml/min, detecção com excitação 

de 348 nm e emissão de 460nm. Para estabelecermos o cromatograma padrão, os 

aminoácidos foram testados e o tempo de retenção pela coluna foi avaliado, para 

cada substância estudada. Desta forma verificamos que nas condições empregadas 

não houve sobreposição de picos na saída das amostras. 

Todos os resultados de todos os grupos foram comparados utilizando 

ANOVA com pós- teste de Scheffé com p<0,05.  

 

3.3.1.4 Variação de temperatura corpórea 

 

O estudo da variação de temperatura foi efetuado em grupo de animais 

(n=10), montado especialmente para esse fim e foi semelhante ao grupo Pilo+Lova, 

isto é, animais submetidos ao SE e posteriormente tratados com lovastatina.  

A temperatura corporal foi medida utilizando um termômetro digital inserido 

no reto do animal. Essas medições foram realizadas: 1 hora antes da administração 

da pilocarpina (controle), 1 hora depois do início do SE (SE), 1 hora depois da 

administração da lovastatina (20mg/kg) (SE+LOVA) e 1 hora após a administração 

do diazepam (10mg/kg) (DZP). O grupo que recebeu pilocarpina, mas que não 

apresentou SE também foi estudado (grupo sem SE). A temperatura desse grupo 

foi medida nos mesmos momentos em que foram realizadas as do grupo 1h SE, 

verificando assim, se a variação na temperatura corporal dos animais seria 

provocada pela pilocarpina ou pelo SE. Todas as medições foram realizadas em 

laboratório com a temperatura ambiente controlada (22º C).  

 Os dados obtidos a partir da medição da temperatura foram avaliados pela 

análise estatística de variância (ANOVA), seguida do pós-teste Tukey-Kramer para 

determinar as diferenças entre as medidas. 
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Figura 5: Esquema de medição de temperatura corpórea no grupo Pilo + Lova no 

decorrer do experimento. 

 

3.3.4 Fase Silenciosa – 15 dias 

 

Os experimentos realizados nesse período visaram observar a expressão de 

RNAm e das proteínas envolvidas na inflamação durante os primeiros dias do 

processo de epileptogênese. Durante esse período, os animais foram submetidos à 

filmagem 24/dia para determinação do possível aparecimento de crises 

espontâneas. Para tanto, os seguintes grupos foram montados:  

Grupo 1: Salina 

Os animais receberam solução salina (ip) e receberam também uma solução 

salina por gavagem no mesmo período que os animais dos grupos lova e pilo+lova. 

A solução salina foi administrada por gavagem, por 14 dias e os ratos foram 

sacrificados no 15.o dia.  

Grupo 2: Lova 

Os animais foram tratados diariamente, duas vezes ao dia com lovastatina (20 

mg/kg) por gavagem durante 14 dias e sacrificados no 15.o dia. 

Grupo 3: Pilo 

Os animais foram submetidos ao modelo da pilocarpina seguindo o mesmo 

protocolo descrito por Turski et al., (1983). Os animais foram tratados por 14 dias 

com solução salina e foram sacrificados no 15.o dia, após o inicio do tratamento. 

Todos os animais desse grupo ainda não apresentavam crises espontâneas.  
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Grupo 4: Pilo + Lova 

Os animais foram submetidos ao modelo da pilocarpina seguindo o mesmo 

protocolo descrito por Turski et al., (1983). Os animais foram tratados diariamente, 

duas vezes ao dia com lovastatina (20 mg/kg), por gavagem durante 14 dias e 

sacrificados no 15.o dia. Todos os animais desse grupo ainda não apresentavam 

crises espontâneas. 

 

 

 

Figura 6: Esquema de tratamento com lovastatina durante o período silencioso do 

modelo da pilocarpina. 

 

 

3.3.4.1 Expressão de RNAm das citocinas envolvidas no processo 

inflamatório  

 

Os experimentos realizados nessa fase foram iguais aos descritos 

anteriormente ao item 3.3.1.1 e subitens 3.3.1.1.1 e 3.3.1.1.2 
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3.3.4.2 Análise qualitativa da distribuição hipocampal das proteínas 

envolvidas no processo inflamatório por imuno-histoquímica 

 

Os experimentos realizados nessa fase foram iguais aos descritos 

anteriormente ao item 3.3.1.2 e subitens 3.3.1.2.1 e 3.3.1.2.2. 



 

48 

 

3.3.5  Fase Crônica – 30 dias após a 1.ª crise espontânea  

 

Os experimentos realizados nesse período visaram observar a expressão do 

RNAm das citocinas envolvidas na inflamação durante a fase crônica do modelo, 

assim como a reorganização neuronal presente nessa fase do modelo. Para tanto, 

os seguintes grupos foram montados. Durante a montagem desses grupos os 

animais foram submetidos à filmagem 24/dia para analisarmos o possível 

aparecimento de crises espontâneas:  

Grupo 1: Salina 

Os animais receberam solução salina (ip) e receberam também uma solução 

salina por gavagem no mesmo período que os animais dos grupos Lova, Pilo e 

Pilo+Lova. A solução salina foi administrada por gavagem, por 14 dias e os animais 

foram sacrificados 30 dias após o fim do tratamento.  

Grupo 2: Lova 

Os animais foram tratados diariamente, duas vezes ao dia com lovastatina (20 

mg/kg) por gavagem durante 14 dias e sacrificados 30 dias após o fim do 

tratamento.  

Grupo 3: Pilo 

Os animais foram submetidos ao modelo da pilocarpina seguindo o mesmo 

protocolo descrito por Turski et al., (1983). Os animais foram tratados por 14 dias 

com solução salina por gavagem e foram sacrificados no 30o dia, após o surgimento 

da 1ª crise espontânea.  

Grupo 4: Pilo + Lova 

Os animais foram submetidos ao modelo da pilocarpina seguindo o mesmo 

protocolo descrito por Turski et al., (1983). Os animais foram tratados diariamente, 

duas vezes ao dia com lovastatina (20 mg/kg), por gavagem durante 14 dias e 

sacrificados no 30o dia, após o surgimento da 1ª crise espontânea.  

Com esses grupos de animais foi possível analisar a duração da fase 

silenciosa e frequência de crises na fase crônica e a realização de outros 
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experimentos. Os grupos Pilo e Pilo+Lova foram acondicionados em cilindros de 

acrílico transparentes, em uma sala com controle de temperatura, associada a um 

sistema de monitoramento de vídeo para a análise do comportamento e detecção do 

inicio da fase crônica  (duração da fase silenciosa) e quantificação da frequência de 

crises espontâneas e recorrentes (fase crônica).  

 Os animais foram decapitados 30 dias após a primeira crise espontânea para 

outras análises.  

 

 

 

Figura 7: Esquema de tratamento com a lovastatina no período crônico do modelo 

da pilocarpina. 

 

3.3.3.1 Protocolo de obtenção do material 

  

Depois dos 30 dias do surgimento da 1.a crise espontânea, o animal foi 

decapitado e o cérebro foi retirado da caixa craniana e os hemisférios foram 

separados. Do hemisfério esquerdo foi retirado o hipocampo e congelado 

imediatamente em nitrogênio líquido para posterior extração de RNAm dessa 

estrutura. O hemisfério direito foi congelado imediatamente em isopentano a -30ºC e 

posteriormente cortado na espessura de 40 µm para a realização da análise 

histológica pelos métodos de Nissl e neo-Timm modificado.  
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3.3.3.2 Método de Nissl 

 

O Cresil Violeta é um corante básico utilizado para evidenciar o citoplasma 

de neurônios.  O citoplasma contém várias estruturas, inclusive os corpúsculos de 

Nissl (ou substância de Nissl). Esses corpúsculos são compostos basicamente por 

RNA.  Essa coloração serve como indicador da viabilidade neuronal, pois, quando 

ocorre uma lesão neuronal, esses corpúsculos podem desaparecer. Esse 

fenômeno é conhecido por cromatólise.  

As lâminas foram coradas com Cresil Violeta (método de Nissl), que consiste 

na hidratação dos cortes em banhos sucessivos de álcool em concentração 

decrescente, seguida da imersão em solução de Cresil Violeta (Merck) (0.5%) 

dissolvido em solução de acetato tamponado em pH 3.8. Imediatamente após, os 

cortes foram desidratados em diferentes concentrações de álcool (Synth), 

clarificados com xilol (Synth) e montados com lamínulas usando Entellan (Merck). A 

viabilidade celular foi observada no hilo do giro denteado e nas regiões CA1 e CA3 

hipocampal utilizando o microscópio óptico (Imager M2 Zeiss). 

 

3.3.3.3 Método de neo-Timm 

  

Para a visualização das fibras musgosas utilizamos o método de neo-Timm 

modificado, que evidencia a presença do zinco na camada supragranular do 

hipocampo e permite a fácil observação da reorganização sináptica no tecido. 

 Para esse fim, uma metodologia sem a perfusão do cérebro foi desenvolvida 

pelo nosso grupo. As lâminas foram imersas nas seguintes soluções: 200 ml de 

tampão Millonigs (fosfato de sódio monobásico 0,12 M, cloreto de cálcio 0,18 mM, 

hidróxido de sódio 97 mM, Merck) diluído em água destilada por 4 minutos, 400 ml 

de sulfeto de sódio 0,1% (Synth) diluído em tampão Millonigs por 3 e 4 minutos, 200 

ml de glutaraldeido 3% (Merck) diluído em tampão fosfato 0,2 M por 2 minutos. 

  As lâminas foram banhadas numa solução contendo 240 ml de goma arábica 

50% (Merck), diluída em água; 0,51 g de nitrato de prata (Merck), diluído em 3 ml de 
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água; 30 ml de solução A (10,25 g de acido cítrico e 9,45 g de citrato de sódio - 

Merck diluída em água) e 60 ml de solução B (3,73 g de hidroquinona – Merck 

diluída em água). As lâminas permaneceram em local escuro durante 

aproximadamente 45 minutos, foram retiradas e lavadas com água destilada em 

abundância. A seguir, as lâminas foram desidratadas e montadas, com bálsamo do 

Canadá (WR), para posterior análise ao microscópio óptico (Imager M2, Carl Zeiss) 

 

3.3.3.3.1 Análise do brotamento axonal das fibras musgosas 

 

Para a análise das lâminas coradas pela técnica de neo-Timm, foi utilizada a 

classificação descrita por Holmes et al., (1999). A análise da região supragranular 

do giro denteado foi feita de maneira qualitativa por três pesquisadores em duplo 

cego. Foi utilizada a escala (0-V) descrita a seguir. 

Classificação do brotamento de fibras musgosas supragranulares: 

Grau 0 - Ausência de grânulos na região supragranular; 

Grau I - Grânulos ocasionais ou de distribuição esparsa na região     

supragranular; 

Grau II - Numerosos grânulos, distribuídos descontinuamente na região 

supragranular; 

Grau III - Grânulos de distribuição quase contínua na região supragranular; 

Grau IV - Densa faixa de grânulos dispostos continuamente na região 

supragranular ou quase contínuos; 

Grau V - Densa banda de grânulos de forma laminar e contínua, que rodeia 

toda a região supragranular. 
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3.3.3.4 Expressão de RNAm das citocinas envolvidas no processo inflamatório  

 

Os experimentos realizados nessa fase foram iguais aos descritos 

anteriormente no item 3.3.1.1 e subitens 3.3.1.1.1, 3.3.1.1.2 e 3.3.1.1.3 

 

3.3.3.5 Análise qualitativa da distribuição hipocampal das proteínas envolvidas 

no processo inflamatório por imuno-histoquímica 

 

Os experimentos realizados nessa fase foram iguais aos descritos 

anteriormente no item 3.3.1.2 e subitem 3.3.1.2.1. 
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4.1 - Modelo de epilepsia induzida pela Pilocarpina 

 

A administração de pilocarpina nos grupos Pilo e Pilo + Lova provocou as 

alterações comportamentais já descritas anteriormente pelo nosso grupo tais 

como: acinesia, automatismos faciais e crises motoras límbicas com clonia de 

membros anteriores, salivação, movimentos oro-mandibulares e queda. Este tipo 

de comportamento evoluiu em complexidade e alastramento, culminando no SE de 

longa duração (TURSKY et al., 1983). 

 

4.1.4 Fase Aguda – 24 horas  

 

4.1.4.1 Expressão de RNAm das citocinas envolvidas no processo 

inflamatório no hipocampo 

 

A comparação do nível de expressão dos RNAm das citocinas IL-1β, TNF-α, 

IL-6 e o receptor B1 de cininas, entre o grupo controle e os dois grupos submetidos 

ao SE (Pilo e Pilo + Lova) mostrou aumento na expressão do RNAm dessas 

proteínas durante o SE. Entretanto, a administração de Lovastatina (grupo 

Pilo+Lova) foi capaz de reduzir os níveis desses mediadores inflamatórios no 

hipocampo quando comparado com os níveis de expressão do grupo Pilo. Já a 

quantificação do RNAm  do receptor B2 de cininas mostrou um aumento na 

expressão do grupo Pilo em relação aos níveis encontrados nos grupos Salina e 

Lova, mas estava com a expressão diminuída no rupo Pilo+Lova quando comparado 

ao grupo Pilo. A quantificação do RNAm de IL-10 no hipocampo não mostrou 

diferença significativa entre os dois grupos de animais  (Pilo e Pilo+Lova) quando 

comparados com os grupos Salina e Lova. Não houve dferença significativa entre os 

grupos Salina e Lova (Gráfico 1). 
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Gráfico 1: Quantificação de RNAm de citocinas no hipocampo de ratos submetidos 

ao modelo da pilocarpina na fase aguda. Comparação entre os grupos Salina e Pilo 

### p<0,001 e comparação entre os grupos Pilo e Pilo + Lova. ** p<0,01, *** 

p<0,001.  

 

 

4.1.4.2 Análise da distribuição hipocampal das proteínas envolvidas no 

processo inflamatório por imuno-histoquímica na fase aguda  

 

A análise qualitativa da distribuição das proteínas realizada pela técnica de 

imuno-histoquímica na região do hipocampo mostrou que houve imunorreatividade 

contra IL-1β em toda a formação hipocampal dos grupos estudados: 

imunomarcação positiva de maior intensidade no hipocampo do grupo Pilo em CA1, 

CA3, no stratum lacunosum-moleculare e no giro dentado, quando comparado ao 

grupo Salina e Lova. Essa marcação foi menos intensa no grupo Pilo+Lova, quando 

comparada ao grupo Pilo (Figura 8) 
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Figura 8: Fotomicrografia ilustrando a imunorreatividade de IL-1β na formação 

hipocampal (HPC) na fase aguda dos grupos Salina, Lova, Pilo e Pilo+Lova e das 

regiões de CA1, CA3, GD (giro dentado) e hilo. 
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- TNF-α: Houve imunomarcação positiva nas fibras da camada granular do giro 

dentado e nas células do hilo, com a marcação mais intensa e dispersa no grupo 

Pilo, quando comparado com o grupo Salina. A marcação do grupo Pilo+Lova foi 

semelhante à marcação encontrada no grupo Salina (Figura 9) 

 

 

 

Figura 9: Fotomicrografia ilustrando a imunorreatividade de TNF-α na formação 

hipocampal (HPC) na fase aguda dos grupos Salina, Lova, Pilo e Pilo+Lova e das 

regiões de CA1, CA3, GD (giro dentado) e hilo. 


