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- IL-6: Houve imunomarcação positiva intensa por toda a formação hipocampal no 

grupo Pilo quando comparado ao grupo Salina, sugerindo uma marcação em 

células da glia (micróglia). Essa marcação foi menos intensa no grupo Pilo+Lova, 

quando comparada ao grupo Pilo. Não foi observada nenhuma marcação sugestiva 

de neurônios nas sub-regiões do hipocampo dos grupos estudados (Figura 10). 

 

Figura 10: Fotomicrografia ilustrando a imunorreatividade de IL-6 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 e CA1 em maior aumento. 
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- IL-10: Houve imunomarcação positiva mais intensa e dispersa por todo o 

hipocampo no grupo Pilo e no grupo Pilo+Lova, quando comparado ao grupo Salina 

e Lova, sugerindo uma marcação em células da glia (micróglia). Não foi observada 

nenhuma marcação sugestiva de neurônios nas sub-regiões do hipocampo em 

nenhum dos grupos estudados (Figura 11).  

 

 

 

Figura 11: Fotomicrografia ilustrando a imunorreatividade de IL-10 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 e CA1 em maior aumento. 
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- Receptores B1 de cininas: Houve imunomarcação positiva em CA1, CA3, hilo e 

giro dentado. Aparentemente o grupo Pilo mostrou pequeno aumento da imuno-

reatividade em CA3, quando comparado aos outros grupos. As outras regiões não 

mostraram diferença entre os padrões de marcação entre os grupos (Figura 12) 

 

 

 

Figura 12: Fotomicrografia ilustrando a imunorreatividade do receptor B1 de 

cininas 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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- Receptores B2 de cininas: Houve imunomarcação positiva sugestiva de grupos 

neuronais em CA1, CA3, hilo e giro dentado, sendo maior no grupo Pilo e menor 

nos grupos Lova, Pilo+Lova e Salina. A menor imunorreatividade foi observada no 

grupo Pilo+Lova (Figura 13) 

 

 

 

Figura 13: Fotomicrografia ilustrando a imunorreatividade do receptor B2 de 

cininas 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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4.1.4.3 Dosagem de aminoácidos por cromatografia líquida de alta 

resolução (HPLC) 

 

A dosagem de aminoácidos nos hipocampos dos animais do grupo Pilo 

tiveram seus valores, semelhantes aos já descritos por CAVALHEIRO et al., 1994, 

mostrando boa reprodutibilidade da metodologia aplicada. Quando comparamos os 

valores das dosagens do grupo Pilo+Lova com as dosagens do grupo Pilo, não foi 

observada nenhuma diferença significativa entre esses grupos, mostrando que a 

lovastatina não foi capaz de modificar a neurotransmissão de aminoácidos no 

hipocampo na fase aguda do modelo (24h) (p>0,05). (Gráfico 2) 

 

 

 

 

Gráfico 2: Quantificação por HPLC dos aminoácidos no hipocampo de ratos 

submetidos ao modelo da pilocarpina na fase aguda. Comparação entre os grupos 

Pilo e Salina. * p<0,05, *** p<0,001 
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4.1.1.4 Variação de temperatura corporal 

 

A temperatura dos animais durante o SE estava aumentada (37,2 ± 0,8) 

quando comparados à temperatura medida antes da injeção de pilocarpina (controle 

35,8 ± 0,45) ou com a temperatura dos ratos do grupo que recebeu pilocarpina, mas 

não desenvolveu SE (35,2 ± 0,95). Por outro lado, a temperatura corporal dos ratos 

após a administração de lovastatina (SE+Lova 35,7 ± 0,8 p<0.05) foi menor quando 

comparada à temperatura durante o SE e foi semelhante às temperaturas medidas 

anteriormente ao SE, mostrando que a lovastatina normalizou a temperatura dos 

animais. Além disso, a temperatura dos animais que receberam pilocarpina, mas 

que não apresentaram SE não foi alterada em relação ao grupo salina. Entretanto, 

a temperatura grupo Pilo sem SE, quando comparada ao SE mostrou diferença 

significante entre eles sendo maior a do grupo SE  (p<0,01). (Gráfico 3).  

 

 

 

Gráfico 3: Temperatura corporal (oC) dos ratos em diferentes períodos no decorrer 

do modelo da pilocarpina 
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4.1.2 Fase Silenciosa (15 dias)  

4.1.2.1 Expressão de RNAm das citocinas envolvidas no processo 

inflamatório 

 

A expressão de RNAm das citocinas IL-1β, TNF-α, IL-6 e do receptor B1 de 

cininas apresentou aumento no grupo Pilo, quando comparado ao grupo Salina. 

A análise quantitativa da expressão de IL-1β no grupo Pilo+Lova mostrou uma 

diminuição significativa (p<0,05), quando comparado ao grupo Pilo. As citocinas 

TNF-α (p< 0,001) e IL-6 (p<0,01), também apresentaram uma diminuição 

significativa na expressão nesse grupo, quando comparadas com os valores do 

grupo Pilo. Os valores da expressão de RNAm dos receptores B1 e B2 de cininas e 

IL-10 não apresentaram diferença significativa entre os grupos Pilo e Pilo+ Lova. 

Não foram observadas diferenças entre os grupos Salina e Lova (Gráfico 4) 

 

 

 

Gráfico 4: Quantificação de RNAm  de citocinas no hipocampo de ratos submetidos 

ao modelo da pilocarpina na fase silenciosa. Comparação entre os grupos Salina e 

Pilo ## p<0,01 e  ### p<0,001 e comparação entre os grupos Pilo e Pilo + Lova. * 

p<0,05 ** p<0,01 ***p<0,001 
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4.1.2.1 Análise da distribuição hipocampal das proteínas envolvidas no 

processo inflamatório por imuno-histoquímica 

 

A análise qualitativa da distribuição das proteínas realizada pela técnica de 

imuno-histoquímica na região do hipocampo mostrou: 

 

- Houve imunorreatividade contra IL-1β em toda a formação hipocampal dos grupos 

estudados: A imunomarcação positiva mais intensa foi verificada no hipocampo dos 

animais 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 14) 
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Figura 14: Fotomicrografia ilustrando a imunorreatividade de IL-1β na formação 

hipocampal (HPC) no período silencioso 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 em CA3, hilo e camada granular do giro 

dentado de todos os grupos estudados. Aparentemente não houve diferença entre 

os padrões de marcação entre os grupos estudados (Figura 15). 

 

 

 

Figura 15: Fotomicrografia ilustrando a imunorreatividade de TNF-α na formação 

hipocampal (HPC) no período silencioso dos grupos Salina, Lova, Pilo e Pilo+Lova 

e das regiões de CA1, CA3, GD (giro dentado) e hilo.  


