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RESUMO 

 

 

 

Vignoli, Thiago 

 

Estudo das alterações do estado de mal epiléptico induzido por 
pilocarpina no cérebro de camundongos imunodeficientes BALB/c nude. 
Thiago Vignoli -- São Paulo, 2010. 

 

Tese (Doutorado) - Universidade Federal de São Paulo. Programa de pós-

graduação em Neurologia/Neurociências. 

 

Título em Inglês: Study of the pilocarpine-induced status epilepticus 

changes in brain of immunodeficient BALB/c nude mice. 

 

1. Epilepsia. 2. Pilocarpina. 3. BALB/c nude. 4. Sistema Imunológico. 5. 

Morte Neuronal. 
 



 
 

 

4

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chefe do Departamento 

Profa. Dra. Débora Amado Scerni 

 

Coordenador do Curso de Pós Graduação 

Profa. Dra. Maria da Graça Naffah-Mazzacoratti 

 

 



 
 

 

5

THIAGO VIGNOLI 
 

 

 

 

 

Estudo das alterações do estado de mal epiléptico 

induzido por pilocarpina no cérebro de camundongos 

imunodeficientes BALB/c nude 

 

 

Presidente da Banca 

Profa. Dra. Maria José da Silva Fernandes 

 

 

Banca Examinadora 

Profa. Dra. Silvia Maria Gomes Massironi 

Profa. Dra. Rita de Cassia Sinigaglia Galli Coimbra 

Prof. Dr. João Pereira Leite 

Prof. Dr. Fúlvio Alexandre Scorza 

 

 

Suplentes 

Profa. Dra. Marly de Albuquerque 

Profa. Dra. Zulma Felisbina da Silva Ferreira 

 

 

Aprovado em: 29 / 10 / 2010 

 



 
 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tese foi realizada na Disciplina de Neurologia Experimental do 

Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Federal de São 

Paulo, durante o curso de pós-graduação em Neurologia/Neurociências. 

Auxílio financeiro: CNPq, FAPESP e CAPES. 

 

 

 



 
 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com todo amor, carinho e gratidão a minha linda esposa Iara, 

companheira em todos os momentos. 

 

Aos meus queridos pais Sandra e José. 

 

Aos meus queridos irmãos Camila e Rodrigo. 

 

As minhas lindas e muito amadas sobrinhas Ana Beatriz e Isabela. 

 

A Deus. 

 

Na minha vida vocês são indispensáveis para que eu saiba que não 

importa o quanto possa parecer difícil, tudo é possível com garra, 

amor e determinação. 

 



 
 

 

8

AGRADECIMENTOS 

 

A minha orientadora Profa. Maria José da Silva Fernandes, pela 
confiança, pelas oportunidades, conselhos e paciência. 

 
Aos grandes professores da UFRRJ: Wellington da Silva Cortes, 

Frederico Argollo Vanderlinde, Émerson Lopes Olivares, Luís Carlos Reis, Magda 
Alves de Medeiros por terem me despertado o amor à pesquisa e contribuído 
para o aprendizado da vida em meio a tantas dificuldades em Seropédica. 

 
Meu especial agradecimento a minha linda e amada Iara, que tanto 

me ajudou, incentivou e me impulsionou para que hoje eu pudesse estar aqui. 
Obrigado por compartilhar os momentos de alegria e tristeza, pois sem você nada 
disso seria possível. Obrigado por todo amor e carinho, por toda confiança em 
mim depositada, pela motivação nos momentos difíceis. Sou grato por cada 
lágrima derramada, por cada sorriso iluminado e por cada dia você estar ao meu 
lado. Obrigado Senhor por ter colocado alguém tão iluminada em meu caminho! 
Isso sim é destino... 

 
Aos grandes amigos Francis, Luciano e Juliano por todos os 

momentos de alegria e paz que vivemos ao longo desses anos, por me ouvirem 
quando precisei, pelos conselhos, pelo respeito, pela amizade leal. Nossa 
república me fez crescer, amadurecer e fortalecer ainda mais nossos eternos 
laços de amizade. 

 
Aos grandes amigos da veterinária Alex e Elisandra por abrirem 

portas e acreditarem em mim. Obrigado por me apoiarem nos momentos difíceis, 
nos erros, nos acertos e nas ausências. Sem vocês não conseguiria estar aqui! 

 
A minha querida Maria Ângela da Costa pelos fiéis conselhos, pelo 

amor, pelo carinho e pelo respeito ao longo desses anos. Obrigado pelas preces 
e pela energia positiva que você transmite!  

 
Aos amigos do laboratório: Luis, Fernanda, Daniele, João Blini, 

Rebecca e Michele pela ajuda, amizade, companhia e paciência. 
 
Agradeço em especial à minha querida mãe Sandra e ao meu 

querido pai José pelo amor incondicional, pelos incentivos constantes e pelos 
ensinamentos de vida. Todo o sofrimento que passamos ao longo desses anos 
de vida juntos, às dificuldades financeiras que enfrentamos para que eu pudesse 
concluir minha graduação e ao incentivo para trilhar os novos caminhos após ela, 
mesmo sabendo que seria em outra cidade, longe de vocês. Valorizo muito isso e 
irei correspondê-los para o resto da vida! Assim, devo essa conquista a vocês. 
Que Deus os abençoe e os preserve ao meu lado, por muitos e muitos anos! 

 



 
 

 

9

Agradeço imensamente aos meus irmãos pelo constante apoio e 
por compreenderem a minha ausência em momentos especiais. Vocês também 
servem como exemplos para mim! Agradeço ainda as lindas filhas que vocês 
colocaram no mundo (Bia e Isabelinha), e a sorte deu ser padrinho de uma delas. 
Devo essa conquista a vocês também, e que Deus os abençoe e sempre os 
preserve ao meu lado, por muitos e muitos anos! 

 
Não poderia deixar de agradecer os primos Vinícius, Guto e 

Serginho pela força que me deram no recomeçar minha vida em SP, pela leal 
amizade, pela alegria e amor que temos um pelo outro. 

 
A todos os meus familiares que estiveram comigo, que me 

apoiaram, mesmo que indiretamente, e por todas as orações. 
 
A minha segunda família (Ribeiro) por sempre estar presente em 

minha vida. Obrigado por me receberem com muito carinho e por me 
considerarem tão rapidamente parte dela. Em especial a Ilza, tia Beth e tia Iraci 
pelo carinho, pelo acolhimento, pelas preces e pelo respeito todos esses anos. 

 
Aos professores e amigos Fúlvio e Roberta pelos ensinamentos e 

conselhos profissionais e pessoais. 
 
A Profa. Rita pelos ensinamentos, colaboração e amizade. 
 
A professora Silvia Massironi por ter disponibilizado o seu 

laboratório, seus preciosos conhecimentos, sua paz, seu carinho e sua energia 
positiva. 

 
Aos professores do departamento de Neurocirurgia/Neurologia: 

Ésper A. Cavalheiro, Débora S. Amado, Maria da Graça N. Mazzacoratti, Ricardo 
M. Arida e Fúlvio A. Scorza.  

 
A dona Hilda pelo auxílio na histologia e pela amizade. 
 
Ao Edvaldo, Luisinho e Silvando pela disponibilidade. 
 
Ao amigo Fuzari pelo respeito, pela alegria e por toda ajuda. 
 
Estendo meus agradecimentos àqueles que fornecendo idéias e/ou 

criticando auxiliaram no meu amadurecimento profissional ou pessoal. 
 
As agências de fomento CNPq, Capes e Fapesp, pelo apoio 

financeiro. 
 
Agradeço a Deus pelo dom da vida, pelo alicerce perfeito, por nunca 

faltar. 



 
 

 

10

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O conhecimento é o processo de acumular dados; 

a sabedoria reside na sua simplificação. 

 

Martin Luther King 



 
 

 

11

SUMÁRIO 

 

DEDICATÓRIA ............................................................................................. vi 

AGRADECIMENTOS ..................................................................................... vii 

LISTA DE FIGURAS ...................................................................................... xii 

LISTA DE TABELAS ..................................................................................... xvi 

LISTA DE ABREVIATURAS E SÍMBOLOS ......................................................... xvii 

RESUMO .................................................................................................... xx 

 

 

1. INTRODUÇÃO 1 

 

1.1. Epilepsia............................................................................... 

 

2 

1.2. Aminoácidos e Epilepsia...................................................... 7 

1.3. Sistema Imunológico e Epilepsia......................................... 9 

1.4. Camundongo BALB/c nude.................................................. 14 

  

2. OBJETIVOS 17 

  

3. MÉTODOS 19 

 

3.1. Animais................................................................................ 

 

20 

3.2. Fenotipagem de Linfócitos por Citometria de Fluxo.......... 20 

3.3. Indução do Status Epilepticus pela Administração 

Sistêmica de Pilocarpina..................................................... 

 

22 

3.4. Grupos de Estudo................................................................ 23 

3.5. Eletrencefalografia............................................................... 23 

3.6. Dosagem de Aminoácidos por HPLC................................... 24 

3.7. Obtenção dos Tecidos e Processamento Histológico.......... 26 

3.8. Avaliação Imuno-histoquímica............................................. 27 



 
 

 

12

3.9. Avaliação da Neurodegeneração......................................... 28 

3.10. Contagem Celular.............................................................. 29 

3.11. Análise dos Resultados...................................................... 30 

 

4. RESULTADOS 31 

 

4.1. Citometria de Fluxo para Análise de Linfócitos Circulantes. 

 

32 

4.2. Alterações Comportamentais e EEG................................... 32 

4.3. Dosagem de Aminoácidos................................................... 35 

4.4. Expressão de Parvalbumina................................................ 38 

4.5. Expressão de c-Fos............................................................. 45 

4.6. Avaliação da Neurodegeneração por FJB........................... 52 

4.7. Coloração de Nissl para Avaliação da Perda Neuronal....... 59 

  

5. DISCUSSÃO 64 

 

5.1. Sistema Imunológico e Epilepsia......................................... 

 

65 

5.2. Avaliação Comportamental.................................................. 69 

5.3. Aminoácidos Neurotransmissores e Epilepsia..................... 70 

5.4. Expressão de Parvalbumina................................................ 73 

5.5. Ativação Celular e Epilepsia................................................ 75 

5.6. Considerações Finais: Morte Celular e Sistema 

Imunológico na Epileptogênese.......................................... 

 

77 

  

6. CONCLUSÃO 79 

  

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 81 

  

ABSTRACT.................................................................................................. 94 

APÊNDICE................................................................................................... 96 

 

 



 
 

 

13

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Evolução cronológica na ELT humana e no modelo da pilocarpina, 
detalhando as alterações estruturais no cérebro, particularmente no 
hipocampo, envolvidas na gênese da epilepsia [Figura adaptada: Kuruba et 
al., 2009].............................................................................................................. 
  

 
6 

Figura 2: Representação esquemática do processo inflamatório na epilepsia. 
Eventos iniciados com a quebra da barreira hematoencefálica (BHE) e 
consequente gliose e morte neuronal................................................................. 
 

13 

Figura 3: Imagem representativa do camundongo BALB/c nude....................... 
 

14 

Figura 4: Modulação e seleção do repertório de linfócitos T ativos no timo 
através da interação célula-célula [Figura adaptada: Goldsby et al., 2003]........ 
 

16 

Figura 5: Detecção de células T (CD3) e B (CD19) no sangue de 
camundongos BALB/c e BALB/c nude determinado por Citometria de Fluxo. 
Gráfico representativo dot-plot CD19 vs CD3..................................................... 
 

32 

Figura 6: Registro eletroencefalográfico de córtex direito e esquerdo dos 
animais BALB/c e BALB/c nude ilustrando a seqüência de alterações em 
diferentes tempos. A-B: trecho de atividade eletrográfica basal; C-D: 50 
minutos após injeção da pilocarpina (SE). Calibração: 50 µV/mm..................... 
 

 
35 

Figura 7: Alterações na concentração de aminoácidos em córtex cerebral 2 
horas após o início SE. Variação do percentual da concentração de 
aminoácidos (∆% aminoácidos), realizadas através do teste ANOVA seguido 
pelo pós-teste Tukey de comparações múltiplas. (*) Significante em relação 
ao grupo Salina: * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001.............................................. 
 

 
 
36 

Figura 8: Alterações na concentração de aminoácidos em hipocampo 2 horas 
após o início SE. Variação do percentual da concentração de aminoácidos (∆ 
% aminoácidos), realizadas através do teste ANOVA seguido pelo pós-teste 
Tukey de comparações múltiplas. (*) Significante em relação ao grupo Salina: 
* p<0,05, ** p<0,01.............................................................................................. 
 

 
 
37 

Figura 9: Fotomicrografias representativas de células marcadas por 
parvalbumina no caudado-putâmem (A) de camundongos BALB/c e nude 
após 2 horas do início do SE. Barra de calibração: 25 µm. O gráfico 
apresenta a quantificação de células imunorreativas para parvalbumina na 
região avaliada (B). Valores expressos como Média; ANOVA, pós-teste de 
Tuckey................................................................................................................. 
 

 
 
 
39 

Figura 10: Fotomicrografias representativas de células marcadas por 
parvalbumina no córtex piriforme (A) de camundongos BALB/c e nude após 2 
horas do início do SE. Barra de calibração: 25 µm. O gráfico apresenta a 
quantificação de células imunorreativas para parvalbumina na região avaliada 
(B). Valores expressos como Média; ANOVA, pós-teste de Tuckey.................. 

 
 
 
40 



 
 

 

14

 
 
Figura 11: Fotomicrografias representativas de células marcadas por 
parvalbumina no córtex entorrinal (A) de camundongos BALB/c e nude após 2 
horas do início do SE. Barra de calibração: 25 µm. O gráfico apresenta a 
quantificação de células imunorreativas para parvalbumina na região avaliada 
(B). Valores expressos como Média; ANOVA, pós-teste de Tuckey.................. 
 

 
 
 
41 

Figura 12: Fotomicrografias representativas de células marcadas por 
parvalbumina na sub-região de CA3 do hipocampo dorsal (A) de 
camundongos BALB/c e nude após 2 horas do início do SE. Barra de 
calibração: 25 µm. O gráfico apresenta a quantificação de células 
imunorreativas para parvalbumina na região avaliada (B). Valores expressos 
como Média; ANOVA, pós-teste de Tuckey........................................................ 
 

 
 
 
42 

Figura 13: Fotomicrografias representativas de células marcadas por 
parvalbumina no giro denteado (A) de camundongos BALB/c e nude após 2 
horas do início do SE. Barra de calibração: 25 µm. O gráfico apresenta a 
quantificação de células imunorreativas para parvalbumina na região avaliada 
(B). Valores expressos como Média; ANOVA, pós-teste de Tuckey.................. 
 

 
 
43 

Figura 14: Fotomicrografias representativas de células marcadas por 
parvalbumina na amígdala basolateral (A) de camundongos BALB/c e nude 
após 2 horas do início do SE. Barra de calibração: 25 µm. O gráfico 
apresenta a quantificação de células imunorreativas para parvalbumina na 
região avaliada (B). Valores expressos como Média; ANOVA, pós-teste de 
Tuckey................................................................................................................. 
 

 
 
 
44 

Figura 15: Fotomicrografias representativas de células marcadas por c-Fos 
no caudado-putâmem (A) de camundongos BALB/c e nude após 2 horas do 
início do SE. Barra de calibração: 25 µm. O gráfico apresenta a quantificação 
de células imunorreativas para c-Fos na região avaliada (B). Valores 
expressos como Média; ANOVA, pós-teste de Tuckey...................................... 
 

 
 
46 

Figura 16: Fotomicrografias representativas de células marcadas por c-Fos 
no córtex piriforme (A) de camundongos BALB/c e nude após 2 horas do 
início do SE. Barra de calibração: 25 µm. O gráfico apresenta a quantificação 
de células imunorreativas para c-Fos na região avaliada (B). Valores 
expressos como Média; ANOVA, pós-teste de Tuckey...................................... 
 

 
 
47 

Figura 17: Fotomicrografias representativas de células marcadas por c-Fos 
no córtex entorrinal (A) de camundongos BALB/c e nude após 2 horas do 
início do SE. Barra de calibração: 25 µm. O gráfico apresenta a quantificação 
de células imunorreativas para c-Fos na região avaliada (B). Valores 
expressos como Média; ANOVA, pós-teste de Tuckey...................................... 
 

 
 
48 

Figura 18: Fotomicrografias representativas de células marcadas por c-Fos 
na sub-região de CA3 do hipocampo dorsal (A) de camundongos BALB/c e 
nude após 2 horas do início do SE. Barra de calibração: 25 µm. O gráfico 
apresenta a quantificação de células imunorreativas para c-Fos na região 
avaliada (B). Valores expressos como Média; ANOVA, pós-teste de Tuckey.... 

 
 
 
49 



 
 

 

15

 
Figura 19: Fotomicrografias representativas de células marcadas por c-Fos 
no giro denteado (A) de camundongos BALB/c e nude após 2 horas do início 
do SE. Barra de calibração: 25 µm. O gráfico apresenta a quantificação de 
células imunorreativas para c-Fos na região avaliada (B). Valores expressos 
como Média; ANOVA, pós-teste de Tuckey........................................................ 
 

 
 
50 

Figura 20: Fotomicrografias representativas de células marcadas por c-Fos 
na amígdala basolateral (A) de camundongos BALB/c e nude após 2 horas do 
início do SE. Barra de calibração: 25 µm. O gráfico apresenta a quantificação 
de células imunorreativas para c-Fos na região avaliada (B). Valores 
expressos como Média; ANOVA, pós-teste de Tuckey...................................... 
 

 
 
51 

Figura 21: Fotomicrografias representativas de células marcadas por Fluoro 
Jade-B no caudado-putâmem (A) de camundongos BALB/c e nude após 24 
horas do início do SE. O gráfico apresenta a quantificação de células em 
neurodegeneração na região avaliada (B). Valores expressos como Média; 
ANOVA, pós-teste de Tuckey............................................................................. 
 

 
 
53 

Figura 22: Fotomicrografias representativas de células marcadas por Fluoro 
Jade-B no córtex piriforme (A) de camundongos BALB/c e nude após 24 
horas do início do SE. O gráfico apresenta a quantificação de células em 
neurodegeneração na região avaliada (B). Valores expressos como Média; 
ANOVA, pós-teste de Tuckey............................................................................. 
 

 
 
54 

Figura 23: Fotomicrografias representativas de células marcadas por Fluoro 
Jade-B no córtex entorrinal (A) de camundongos BALB/c e nude após 24 
horas do início do SE. O gráfico apresenta a quantificação de células em 
neurodegeneração na região avaliada (B). Valores expressos como Média; 
ANOVA, pós-teste de Tuckey............................................................................. 
 

 
 
55 

Figura 24: Fotomicrografias representativas de células marcadas por Fluoro 
Jade-B na sub-região de CA3 do hipocampo dorsal (A) de camundongos 
BALB/c e nude após 24 horas do início do SE. O gráfico apresenta a 
quantificação de células em neurodegeneração na região avaliada (B). 
Valores expressos como Média; ANOVA, pós-teste de Tuckey......................... 
 

 
 
56 

Figura 25: Fotomicrografias representativas de células marcadas por Fluoro 
Jade-B no hilo do giro denteado (A) de camundongos BALB/c e nude após 24 
horas do início do SE. O gráfico apresenta a quantificação de células em 
neurodegeneração na região avaliada (B). Valores expressos como Média; 
ANOVA, pós-teste de Tuckey............................................................................. 
 

 
 
57 

Figura 26: Fotomicrografias representativas de células marcadas por Fluoro 
Jade-B na amígdala basolateral (A) de camundongos BALB/c e nude após 24 
horas do início do SE. O gráfico apresenta a quantificação de células em 
neurodegeneração na região avaliada (B). Valores expressos como Média; 
ANOVA, pós-teste de Tuckey............................................................................. 
 

 
 
58 

 
  



 
 

 

16

Figura 27: O gráfico apresenta a quantificação de células marcadas por Nissl 
no caudado-putâmem de camundongos BALB/c e nude estudados 24 horas 
após início do SE ou após salina (controle). Valores expressos como Média; 
ANOVA, pós-teste de Tuckey............................................................................. 
 

 
 
59 

Figura 28: O gráfico apresenta a quantificação de células marcadas por Nissl 
no córtex piriforme de camundongos BALB/c e nude estudados 24 horas após 
início do SE ou após salina (controle). Valores expressos como Média; 
ANOVA, pós-teste de Tuckey............................................................................. 
 

 
 
60 

Figura 29: O gráfico apresenta a quantificação de células marcadas por Nissl 
no córtex entorrinal de camundongos BALB/c e nude estudados 24 horas 
após início do SE ou após salina (controle). Valores expressos como Média; 
ANOVA, pós-teste de Tuckey............................................................................. 
 

 
 
 
60 

Figura 30: O gráfico apresenta a quantificação de células marcadas por Nissl 
na sub-região de CA3 do hipocampo dorsal de camundongos BALB/c e nude 
estudados 24 horas após início do SE ou após salina (controle). Valores 
expressos como Média; ANOVA, pós-teste de Tuckey...................................... 
 

 
61 

Figura 31: O gráfico apresenta a quantificação de células marcadas por Nissl 
no giro denteado de camundongos BALB/c e nude estudados 24 horas após 
início do SE ou após salina (controle). Valores expressos como Média; 
ANOVA, pós-teste de Tuckey............................................................................. 
 

 
61 

Figura 32: O gráfico apresenta a quantificação de células marcadas por Nissl 
na amígdala basolateral de camundongos BALB/c e nude estudados 24 horas 
após início do SE ou após salina (controle). Valores expressos como Média; 
ANOVA, pós-teste de Tuckey............................................................................. 
 

 
62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

17

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Estudo piloto para estabelecimento da dose a ser 
empregada para indução do SE............................................................... 
 

33 

Tabela 2: Representação esquemática dos resultados obtidos............... 
 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

18

LISTA DE ABREVIATURAS E SÍMBOLOS 

 

ASP: Aspartato  

BHE: Barreira Hematoencefálica 

BDNF: do inglês Brain Derived Neurotrophic Factor 

CA1: Corno de Amon 1 

CA3: Corno de Amon 3 

CD3: do inglês Cluster of Differentiation 3 

CD4: do inglês Cluster of Differentiation 4 

CD8: do inglês Cluster of Differentiation 8 

CD19: do inglês Cluster of Differentiation 19 

CTR: Controle 

DAB: Diaminobenzidina  

EDTA: do inglês Ethylenediamine tetraacetic acid 
 
EEG: Eletrencefalograma 

ELT: Epilepsia do Lobo Temporal 

ELTM: Epilepsia do Lobo Temporal Mesial 

FA: Formaldeído 

FJB: Fluoro Jade-B 

Foxn1nu : do inglês Forkhead box n1 nude 

GABA: Ácido Gama Aminobutírico 

GAD: Ácido Glutâmico Descarboxilase  

GLI: Glicina 

GLN: Glutamina  



 
 

 

19

GLU: Glutamato 

HIS: Histidina  

HPLC: do inglês High Pressure Liquid Chromatography 

HRP: do inglês Horseradish Peroxidase 

IgG: Imunoglobulinas G  

IL-1β: Interleucina 1β 

IL-2: Interleucina 2  

IL-6: Interleucina 6 

i.p.: Via intra-peritonial 

MHC: do inglês Major Histocompatibility Complex 

NaCl: Cloreto de Sódio 

NaOH: Hidróxido de Sódio 

NGF: do inglês Nerve Growth Factor 

NT: Neurotrofinas  

NMDA: N-Metil-D-Aspartato 

OPA: do inglês O-Phthalaldeyde 

PB: do inglês Phosphate Buffered 

PBS: do inglês Phosphate Buffered Saline 

PE: do inglês Phycoerytrin 

PE-CYTM5: do inglês Phycoerytrin-Cyanin 5 

PTZ: Pentilenotetrazol 

PV: Parvalbumina 

s.c.: Via subcutânea 
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SE: Status Epilepticus 

SER: Serina  

SNC: Sistema Nervoso Central 

SPF: do inglês Specific Pathogen Free 

TAU: Taurina 

Th1: do inglês Helper T Cells type 1 

TNF-α: do inglês Tumor Necrosis Factor α  

TGF-β1: do inglês Transforming Growth Factor β1 

Whn: do inglês Winged helix nude 
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RESUMO 

 

A epilepsia acomete cerca de 1 a 2% da população mundial e carece 

de propostas terapêuticas mais eficazes. Aproximadamente 30% das epilepsias 

são sintomáticas e a epilepsia do lobo temporal (ELT) se destaca pela alta 

incidência e gravidade. Cerca de 30% de pacientes com ELT possuem crises 

refratárias ao tratamento medicamentoso, sendo necessário, muitas vezes, 

intervenção cirúrgica para o controle das mesmas.  

A investigação dos mecanismos fisiopatológicos empregando tecido 

humano extraído cirurgicamente, embora muito importante, tem a limitação de 

refletir apenas o processo crônico em que as alterações moleculares, bioquímicas 

e de neuroplasticidade resultantes do quadro epiléptico já se encontram 

estabelecidos. Nesse sentido, os modelos experimentais são fundamentais por 

permitir uma melhor abordagem dos mecanismos envolvidos com a 

epileptogênese, ou seja, aqueles ativados durante a indução até o estabelecimento 

do quadro epiléptico.  

 O modelo lesional de epilepsia induzida por pilocarpina em pequenos 

roedores tem sido amplamente utilizado por reproduzir as principais 

características da ELT. Nesse modelo as crises epilépticas são acompanhadas 

por uma ação combinada entre o sistema imune, nervoso e endócrino, 

envolvendo a ativação de mediadores como citocinas, quimiocinas, 

neurotransmissores e seus receptores celulares. Estes processos têm sido 

associados com a etiologia da condição epiléptica.  

No presente projeto, camundongos imunodeficientes BALB/c nude 

foram submetidos ao modelo de epilepsia induzida por pilocarpina, para 

caracterização das alterações comportamentais, eletrográficas, neuroquímicas e 

histológicas comparadas ao seu controle BALB/c. 

Os resultados indicaram que a integridade do sistema imunológico é 

necessário para proteger o sistema nervoso central do insulto causado pelo 

status epilepticus (SE) induzido pela pilocarpina. Após a aplicação da pilocarpina, 

os animais BALB/c nude apresentaram um maior número de crises tônico-
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clônicas até atingirem o SE, apresentando um alto índice de mortalidade quando 

comparados ao BALB/c. Os camundongos BALB/c nude também apresentaram 

uma maior ativação de c-Fos em áreas relacionadas com a circuitaria das crises 

e uma menor expressão de parvalbumina, uma proteína ligadora de cálcio 

intracelular em relação ao BALB/c estudado na mesma condição experimental. 

Diferenças nas concentrações de neurotransmissores excitatórios e inibitórios 

também foram observados no córtex e hipocampo do BALB/c nude em relação ao 

BALB/c. Os camundongos BALB/c nude tiveram aumento na concentração de 

aminoácidos excitatórios sem a alteração compensatória dos aminoácidos 

inibitórios durante as crises, conforme ocorreu nos camundongos BALB/c. A 

morte neuronal avaliada pelas técnicas histológicas de Fluoro Jade-B e Nissl, 

também se mostrou aumentada em algumas áreas do sistema nervoso central 

dos camundongos BALB/c nude que apresentaram SE em relação ao BALB/c 

Os dados sugerem uma correlação positiva entre ativação de c-Fos, 

concentração de aminoácidos excitatórios e morte neuronal nos camundongos 

BALB/c nude, sugerindo que a deficiência imunológica possa ter contribuído para 

a hiperexcitabilidade e vulnerabilidade do sistema nervoso central aos danos 

causados pelas crises. 
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1.1.  EPILEPSIA 

A epilepsia é um distúrbio crônico da função cerebral caracterizada 

pela presença de crises epilépticas espontâneas e recorrentes que ocorrem na 

ausência de condição tóxico-metabólica ou febril, causando consequências 

neurobiológicas, cognitivas, psicológicas e sociais. A crise epiléptica é definida 

como uma ocorrência transitória de sinais e/ou sintomas devido à atividade 

neuronal excessiva no cérebro (Fisher et al., 2005). 

A epilepsia é o mais frequente transtorno neurológico, acometendo 

cerca de 50 milhões de pessoas ao redor do mundo e estima-se que 

aproximadamente 85% desses pacientes vivem em países em desenvolvimento 

(Kotsopoulos et al., 2002; Sander, 2003; Preux & Duet-Cabanac, 2005). A alta 

incidência nos países em desenvolvimento é decorrente de diversos fatores 

como: deficiência na assistência pré-natal e maternal, alto índice de 

prematuridade, desnutrição, traumas durante o parto, convulsões febris na 

infância e infecções, particularmente as decorrentes de parasitismo (Duncan et 

al., 2006; W.H.O., 2006). Estudos de prevalência e incidência das epilepsias 

apresentam índices bastante variáveis que podem ser resultantes de 

características metodológicas diversas como critérios diagnósticos e de 

classificação, métodos de seleção de casos e definições das epilepsias 

(Forsgreen, 2004; Duncan et al., 2006). Embora sejam escassos os estudos 

epidemiológicos no Brasil, estima-se que a prevalência das epilepsias é de 

5,4/1000 habitantes (Noronha et al., 2007).  
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A epilepsia do lobo temporal (ELT) é forma mais comum dentre as 

epilepsias focais, correspondendo a 40% de todos os casos (Gastaut et al., 

1975; Engel Jr & Shields, 1997; Duncan, 2006). Ela pode ser classificada de 

acordo com a sua etiologia, sendo subdividida em familiar, sintomática e 

criptogênica ou com a origem e semiologia da crise, sendo subdividida em 

neocortical, lateral ou mesial (Engel Jr, 2001). 

A epilepsia do lobo temporal mesial (ELTM) corresponde à 

aproximadamente 60% dos casos de ELT (Engel Jr & Shields, 1997) e 

apresenta grande importância clínica devido à alta prevalência e, na maioria 

dos casos, à refratariedade ao tratamento medicamentoso (Engel Jr, 1993). 

Pacientes com ELTM apresentam crises parciais simples ou 

complexas que se originam em estruturas mesiais do lobo temporal. A 

esclerose hipocampal é frequentemente encontrada nesses pacientes e, em 

30% dos casos, as crises são refratárias ao tratamento medicamentoso sendo 

necessária a remoção do hipocampo esclerótico por procedimento cirúrgico 

para controle das crises (Engel Jr, 2001; Hori et al., 2007). A esclerose mesial 

hipocampal é caracterizada por encolhimento de neurônios, gliose, dispersão 

de células granulares no giro denteado e extensa perda de células piramidais, 

principalmente na região CA1 e CA3 do hipocampo (Babb, 1984; Mathern et 

al., 2002; Avoli et al., 2005). 

 Estudos delineados para ampliar o conhecimento acerca dos 

mecanismos fisiopatológicos da ELT empregando tecido humano obtido 

cirurgicamente são importantes, porém apresentam limitações. O fato do paciente 
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já chegar ao serviço com o processo epiléptico ativo consiste em uma importante 

limitação quando o interesse é conhecer os fatores que levam ao estabelecimento 

do foco epiléptico. Além disso, a falta de tecido controle adequado, o uso de 

drogas antiepilépticas por longos períodos, o difícil acesso ao tecido em condições 

ideais de análise são algumas outras limitações. Nesse sentido, os modelos 

experimentais aparecem como principal alternativa, pois possibilitam avanços no 

conhecimento dos mecanismos fisiopatológicos envolvidos com a 

epileptogênese.  

 O modelo da pilocarpina tem sido amplamente utilizado por 

reproduzir as principais características da ELT humana (Turski et al., 1989). A 

pilocarpina, um agonista colinérgico muscarínico, quando administrado em altas 

doses em roedores, induz um quadro de alterações comportamentais 

características de crises motoras límbicas, que surge aos 15 - 30 minutos após o 

insulto químico, e podem perdurar por horas, constituindo o estado de mal 

epiléptico, característico do período agudo do modelo (Turski et al., 1983, 1984; 

Cavalheiro et al., 1995). Após esse evento o animal passa por uma progressiva 

normalização eletrencefalográfica e comportamental que marcam o início do 

período latente, com duração variável de 4 a 44 dias. O aparecimento da primeira 

crise espontânea marca o início do período crônico, que é caracterizado pela 

ocorrência de crises espontâneas e recorrentes (Turski et al., 1983, 1984; Leite et 

al., 1991; Cavalheiro et al., 1995). O estado de mal epiléptico induz alterações 

moleculares e histológicas definitivas no sistema nervoso central (SNC) dos 
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animais, podendo contribuir para a formação do foco epiléptico (Leite et al., 1991; 

Cavalheiro et al., 1996; Curia et al., 2008). 

 O modelo da pilocarpina, assim como o modelo do ácido caínico e do 

abrasamento, tem contribuído para o avanço do conhecimento da ELT humana, 

pois possibilita que estudos longitudinais forneçam elementos elucidativos sobre 

os mecanismos envolvidos com o processo epileptogênico. As alterações que 

levam a ocorrência de crises em humanos se formam ao longo de anos, mas 

podem ser reproduzidas em modelos experimentais em dias ou semanas, sendo 

essa uma grande vantagem da utilização de modelos experimentais (Kuruba et 

al., 2009) (Figura 1). 

Os achados histológicos no modelo da pilocarpina revelam a 

presença de lesão neuronal em inúmeras áreas cerebrais, atingindo 

principalmente a formação hipocampal (regiões de CA1, CA3 e hilo do giro 

denteado), o córtex entorrinal e piriforme, e a amígdala (Turski et al., 1984; Leite 

et al., 1991; Cavalheiro et al., 1996), além do rebrotamento supragranular das 

fibras musgosas do giro denteado (Sutula et al., 1989; Babb et al., 1991; Mello et 

al., 1993). Esse processo consiste em um crescimento anômalo de axônios que 

partem das células granulares do giro denteado em direção à região proximal 

delas mesmas, sendo considerado um mecanismo reacional à perda neuronal no 

hipocampo (Tauck & Nadler, 1985; Sutula et al., 1989; Babb et al., 1991; Mello et 

al., 1993). 
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Figura 1: Evolução cronológica na ELT humana e no modelo da pilocarpina, detalhando as 
alterações estruturais no cérebro, particularmente no hipocampo, envolvidas na gênese da 
epilepsia [Figura adaptada: Kuruba et al., 2009]. 
 
 
 

 

Além das alterações estruturais, a epileptogênese é marcada por 

alterações neuroquímicas e celulares que levam ao desequilíbrio entre a 

neurotransmissão inibitória e excitatória no hipocampo, e consequentemente a 

ocorrência de crises espontâneas. 
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1.2. AMINOÁCIDOS E EPILEPSIA 

Inúmeros estudos utilizando tecido epiléptico humano e animal têm 

demonstrado um aumento na concentração de aminoácidos excitatórios em áreas 

recrutadas pela atividade epileptiforme, como no córtex temporal e em dialisados 

hipocampais (Ronne-Engstrom et al., 1992). O desequilíbrio entre aminoácidos 

excitatórios e inibitórios tem sido apontado como um dos fatores para a origem 

das crises epilépticas (Kamphuis & Silva, 1990; Bruhn et al., 1992).   

O ácido gama amino-butírico (GABA) é apontado como principal 

neurotransmissor inibitório no cérebro adulto e, assim como o GABA, a glicina 

(GLI) e a taurina (TAU) também atuam inibindo os disparos neuronais, 

participando assim de mecanismos regulatórios do SNC (Cooper et al., 1991). A 

participação do GABA na epileptogênese tem sido confirmada através de estudos 

de dosagens por HPLC no líquor e no tecido cerebral de pacientes epilépticos 

(Wood et al., 1979), ou ainda através do estudo da atividade das enzimas 

envolvidas com o seu metabolismo (Lloyd et al., 1981). Esses estudos mostram 

uma redução na concentração desse neurotransmissor, assim como uma 

redução da atividade da enzima descarboxilase do ácido glutâmico (GAD), 

responsável pela descarboxilação do glutamato em GABA + CO2. 

During e colaboradores (1993) através da técnica de microdiálise in 

vivo, observaram uma redução dos níveis de GABA em pacientes com epilepsia, 

embora outros estudos demonstrem um aumento do GABA durante a atividade 

ictal em pacientes com ELT (Perry & Hansen, 1981).  
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Além disso, inúmeros trabalhos têm evidenciado a participação de 

aminoácidos excitatórios na fisiopatologia das epilepsias, e apontam o glutamato 

(GLU) como principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central 

envolvido com a epileptogênese (McNamara,1994). Este neurotransmissor via 

receptores N-metil-D-aspartato (NMDA), induz uma entrada maciça de Ca+2 nas 

células ao ativar seus receptores (Randall & Thayer, 1992). O Ca+2, por sua vez, 

ativa proteases, lipases, nucleases e citocinas, induzindo a formação de radicais 

livres, e desencadeando o processo de excitotoxicidade e morte neuronal 

(Monaghan & Cotman, 1985; Meldrum, 1993; Cavalheiro et al., 1994; Kaczmarek 

et al., 1997; Yang et al., 2005).  

Cooper e colaboradores (1991) verificaram um aumento na 

concentração de aminoácidos excitatórios no tecido de pacientes epilépticos 

extraídos cirurgicamente, assim como no plasma de pacientes com epilepsia 

generalizada (Perry & Hansen, 1981; Janjua et al., 1992). Contrariamente, 

mensurações no líquor de pacientes epilépticos têm revelado redução na 

concentração de aspartato (ASP) (Crawford & Chadwick, 1987) ou mesmo 

nenhuma alteração na concentração de GLU (Pitkanen et al., 1989). 

Em modelos experimentais de epilepsia foi observado um aumento 

na liberação de GLU pelas fibras musgosas das células granulares do hipocampo 

de ratos submetidos ao abrasamento (Jarvie et al., 1990) e um aumento nos 

níveis de ASP, serina (SER) e GLU em cérebro de ratos submetidos ao modelo 

pós-traumático de epilepsia induzida por injeção de ferro intracortical (Engstrom 

et al., 2001). 
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No modelo de epilepsia induzida por pilocarpina em ratos, observou-

se uma redução na concentração de GLU e ASP no hipocampo durante a fase 

aguda enquanto na fase latente e crônica houve aumento na concentração do 

GLU. Além disso, observou-se um aumento na concentração de GABA na fase 

aguda e crônica do modelo e uma diminuição no período latente, o que poderia 

ser responsável pelo desencadeamento de crises espontâneas em ratos tratados 

com pilocarpina (Fernandes, 1994; Cavalheiro et al., 1994). 

O desequilíbrio entre a neurotransmissão glutamatérgica e 

GABAérgica pode desencadear um processo de excitotoxicidade pela entrada 

maciça de cálcio na célula, promover inflamação e causar danos por necrose e 

apoptose (Bengzon et al., 1997; Henshall, 2007). O processo de morte celular 

causado por crises tem sido amplamente estudado e muitos autores apontam o 

sistema imunológico como parte desse processo. Reações inflamatórias locais no 

sistema nervoso central, decorrentes de ativação de células gliais, assim como a 

invasão de células provenientes do sistema imunológico periférico, também têm 

sido associadas ao processo de morte celular causado por crises (Lehtimaki et 

al., 2003; Beattie, 2004). 

 

1.3. SISTEMA IMUNOLÓGICO E EPILEPSIA 

Reações inflamatórias e respostas imunológicas periféricas estão 

envolvidas na patogênese de diversos distúrbios neurológicos (Allan & Rothwell, 

2001; Engelhardt, 2006), entre eles a epilepsia (Minami et al., 1991; Lehtimaki et 

al., 2003; Oprica et al., 2003). Existem evidências de que crises epilépticas 
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promovem a entrada de várias subpopulações de células do sistema imunológico 

periférico ao SNC, incluindo os linfócitos T e B, e monócitos que se transformam 

em macrófagos nos tecidos (Vezzani, 2005; Vezzani et al., 2008; Silverberg et al., 

2010).  

Em insultos agudos, a ativação microglial pode ser detectada em 

poucos minutos, seguidos por invasão de neutrófilos, macrófagos e linfócitos 

(Silverberg et al., 2010). Microglia, macrófagos e neutrófilos não são antígenos 

específicos, respondendo rapidamente à lesão, sendo conhecidos como células 

do sistema imunológico inato. Os linfócitos T e B são antígeno-específicos e 

estão associados à resposta imunológica adaptativa (Ravizza et al., 2008). 

Diversos estudos mostraram que durante e imediatamente após as 

crises epilépticas, há uma ação combinada de eventos do sistema imunológico, 

nervoso e endócrino (De Wied et al., 1993; Wrona, 2006; Di Comite et al., 2007; 

Linker et al., 2008). A comunicação entre esses sistemas é mediada 

principalmente pelo contato célula-célula ou por mediadores solúveis, incluindo as 

citocinas, quimiocinas, neurotransmissores e seus receptores celulares. Essas 

moléculas podem atuar como mediadores secundários de um intenso processo 

inflamatório ocorrido na ELT, ou podem ser relacionados, de alguma forma, com 

a etiologia da condição epiléptica (Młodzikowska-Albrecht et al., 2007; Ravizza et 

al., 2008).  

Estudos recentes em modelos experimentais de epilepsia 

demonstraram que aplicações intracerebrais de citocinas em camundongos 

promovem um conjunto de alterações histológicas características como perda 
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neuronal, gliose reativa, aumento da neurogênese e rebrotamento, sugerindo a 

influência de citocinas pró-inflamatórias no processo lesional (Jankowsky & 

Patterson, 2001). Além disso, outros achados demonstraram que animais que 

receberam citocinas por via intranasal apresentaram maior suscetibilidade a 

crises induzidas por pentilenotetrazol (PTZ) (Kalueff et al., 2004). 

No modelo do abrasamento, observou-se um aumento transitório da 

transcrição de Interleucina 1β (IL-1β), Fator de Necrose Tumoral α (TNF-α) e 

Fator de Crescimento Tumoral β1 (TGF-β1) em diversas áreas cerebrais durante 

crises epilépticas (Plata-Salaman et al., 2000; Vezzani et al., 1999, 2000; De 

Simoni et al., 2000), enquanto que após a crise constatou-se um aumento da 

liberação de TNF-α e IL-6 (Minami et al., 1991; De Bock et al., 1996). 

Corroborando com esses achados, Oprica e colaboradores (2003) observaram 

um aumento na liberação de citocinas provenientes da ativação de astrócitos e 

micróglia durante crises induzidas pelo ácido caínico. Esses autores também 

observaram que as regiões com maior liberação de citocinas coincidiram com as 

áreas atingidas pelo insulto neurotóxico.  

Além da modulação central, a associação da modulação do sistema 

imunológico periférico pelas crises epilépticas também tem sido apontada em 

vários estudos (De Sarro et al., 1994; Jankowsky & Patterson, 2001). Kubera e 

colaboradores (2001) mostraram uma redução do peso do timo, uma diminuição 

na produção de IL-2 e linfócitos T auxiliadores (Th1), e um aumento na atividade 

metabólica dos esplenócitos após crises induzidas pelo ácido caínico em ratos e 

camundongos.  



 
 

 

34

Esta interrelação entre sistema imunológico e SNC modulada por 

crises é bastante complexa pelo fato de que crises prolongadas e severas estão 

associadas com alterações na função autonômica (Goodman et al., 2008; 

Sakamoto et al., 2008) e metabólica que também podem iniciar respostas 

imunológicas independentemente das crises.  

Um recente estudo mostrou que uma única crise severa induzida por 

estimulação elétrica em camundongos é capaz de promover uma infiltração de 

linfócitos T (CD4+ e CD8+) e B no neo-córtex e hipocampo, sugerindo um 

processo seletivo de recrutamento e seleção para áreas lesadas (Silverberg et 

al., 2010). Os mecanismos pelos quais os linfócitos atingem o cérebro após uma 

crise não são conhecidos, mas existem três possíveis formas de acesso dos 

leucócitos do sangue para o tecido: 1) através do plexo coróide, seguindo a 

formação do líquor; 2) através das vênulas pós-capilar pial dentro do espaço 

subaracnóideo e espaço perivascular de Virchow-Robin e, 3) através do 

rompimento da barreira hematoencefálica (Ransohoff et al., 2003; Vezzani, 2005). 

Nessas vias, as quimiocinas locais são necessárias para ativar integrinas de 

superfície nos linfócitos circulantes, direcionando as células a migrarem (Kunkel & 

Butcher, 2003). O papel dessas células no processo epileptogênico não é 

totalmente conhecido, mas acredita-se que possam desempenhar um papel 

importante na regulação neuroimunológica (Figura 2). 
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Figura 2: Representação esquemática do processo inflamatório na epilepsia. Eventos iniciados 
com a quebra da barreira hematoencefálica (BHE) e consequente gliose e morte neuronal. 
 

 

Tendo em vista a complexa interação do sistema imunológico e do 

SNC mediante ocorrência de crises, seria muito importante estudar o processo 

epileptogênico em animais com deficiência no perfil de linfocitário. Nesse sentido, 

é de fundamental importância a caracterização do modelo da pilocarpina em 

camundongos imunodeficientes BALB/c nude desprovidos de linfócitos T 

circulantes.  
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1.4. CAMUNDONGO BALB/C NUDE 

 Estudos da década de 1960 demonstraram a mutação espontânea de 

um camundongo denominado nude que diferente dos demais, apresentava 

ausência de pêlos ao longo do corpo e disgenesia congênita do timo (Isaacson & 

Cattanach, 1962; Flanagan, 1966; Panteroulis, 1968; Panteroulis & Hair, 1970) 

(Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Imagem representativa do camundongo BALB/c nude. 
 

Anos mais tarde foi revelado que esses fenômenos ocorreram por 

mutação de um único gene, caracterizado como Foxn1nu (forkhead box n1) 

antigamente chamado de Whn [winged helix nude] e Hfh11 (Mouse Genome 

Informatics, 2005), um gene recessivo autossômico, situado no cromossomo 11 

(Eaton, 1976; Nehls et al., 1994; Nehls et al., 1996). 

Essa mutação gênica também foi responsável por promover 

alterações hormonais e metabólicas que diferenciaram o camundongo nude dos 
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demais. Köpf-Maier e colaboradores (1990) dosaram os níveis séricos de 

hormônios e observaram um significante decréscimo nas concentrações de 

estradiol, progesterona e tiroxina. Essa disfunção metabólica de hormônios 

sexuais e tireoidianos foi considerada como uma possível causa da baixa 

fertilidade desses animais (Rich & Leder, 1995). 

A atrofia ou ausência do timo nesses camundongos é responsável 

pela deficiência na produção de linfócito T, tornando-os mais susceptíveis a 

quadros infecciosos, com consequente diminuição da expectativa de vida (Boehm 

et al., 1995). 

A importância do microambiente tímico consiste em modelar e 

selecionar o repertório de células T ativas. Recentes trabalhos têm demonstrado 

que a seleção negativa ou positiva do desenvolvimento dessas células depende 

das interações célula-célula com o epitélio tímico (Kiesielow & Von Boehmer, 

1995; Levelt & Eichmann, 1995). Durante esse processo, os linfócitos T passam a 

expressar determinadas proteínas cuja função é reconhecer os antígenos 

apresentados por outras células (Figura 4). 
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Figura 4: Modulação e seleção do repertório de linfócitos T ativos no timo através da interação 
célula-célula [Figura adaptada: Goldsby et al., 2003]. 

 

 

Assim, diante do quadro de imunodeficiência apresentado pelo 

camundongo BALB/c nude, e sabendo-se que células do sistema imunológico 

periférico podem desempenhar um importante papel na epileptogênese, o 

presente estudo propôs investigar a resposta desses animais ao estado de mal 

epiléptico induzido por altas doses de pilocarpina. O estudo caracterizou na fase 

aguda do modelo as principais alterações comportamentais, eletrográficas, 

neuroquímicas e histológicas dos camundongos BALB/c nude comparados ao 

seu controle BALB/c. 
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O presente trabalho teve como objetivo caracterizar na fase aguda as 

principais alterações comportamentais, eletrográficas, neuroquímicas e imuno-

histológicas no modelo epilepsia do lobo temporal induzido por pilocarpina em 

camundongos BALB/c nude comparados ao camundongo selvagem BALB/c. 

Para isso, os seguintes parâmetros foram analisados: 

1) Fenotipagem de células T e B no sangue dos camundongos por citometria de 

fluxo; 

2) Registro eletrencefalográfico da crise; 

3) Alterações comportamentais, incluindo a latência para o início do SE e a taxa 

de mortalidade; 

4) Quantificação de aminoácidos excitatórios e inibitórios no hipocampo e córtex 

por HPLC; 

5) Avaliação da expressão de parvalbumina (PV) por imuno-histoquímica; 

6) Mapeamento de áreas ativadas pela crise por imuno-histoquímica de c-Fos; 

7) Avaliação da morte neuronal através das técnicas de coloração de Fluoro 

Jade-B (FJB) e Nissl. 
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3. MÉTODOS 
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3.1. ANIMAIS 

 Para a realização desse trabalho foram utilizados camundongos 

machos, BALB/c e BALB/c nude, pesando entre 25-30 gramas, com idade de 60 

a 80 dias, procedentes do Biotério de Ciências Biomédicas da Universidade de 

São Paulo. Os animais foram mantidos em caixas forradas com serragem 

autoclavada sob condições ambientais padronizadas, obedecendo às devidas 

condições de ciclo claro-escuro de 12 horas, temperatura ambiente constante de 

21 ± 1°C e livre acesso à água e ração (Nuvital autoclavável). Os camundongos 

foram mantidos em nível sanitário SPF (Specific Pathogen Free) e alojados em 

unidades microisoladoras. 

Todos os procedimentos experimentais foram realizados de acordo 

com as normas do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São 

Paulo, sob registro número CEP: 0689/09. 

 

3.2. FENOTIPAGEM DE LINFÓCITOS POR CITOMETRIA DE FLUXO 

O primeiro passo deste trabalho consistiu na fenotipagem dos 

linfócitos T e B dos camundongos BALB/c (n=5) e BALB/c nude (n=5) por meio de 

citometria de fluxo. 

 

3.2.1. ANTICORPOS 

A tipificação dos linfócitos foi feita com os seguintes anticorpos 

monoclonais: anti-CD3, uma glicoproteína presente na superfície de células T, 

conjugado à ficoeritrina-cianina (PE-CYTM5, do inglês phycoerytrin-cyanin), e anti-
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CD19, um antígeno de diferenciação de linfócitos B, conjugado à ficoeritrina (PE, 

do inglês phycoerytrin), ambos da BD Biosciences (San Jose, CA). 

 

3.2.2. ENSAIO EXPERIMENTAL 

A preparação dos linfócitos foi feita por meio de lise do sangue total. 

Amostras de sangue foram obtidas por punção cardíaca nos animais 

profundamente anestesiados com halotano. As amostras de sangue (250 µL) 

foram acondicionadas em tubos cônicos de 1,5 mL contendo 500 µL EDTA 2 mM 

diluído em solução salina tamponada com fosfato 0,01M (PBS), solução utilizada 

como anticoagulante. As amostras foram centrifugadas a 1500 rpm (+4°C) por 6 

minutos, os sobrenadantes foram descartados, aos pellets adicionou-se 1 mL de 

tampão de lise de hemácias (FACS lysing solution, Becton Dickinson) durante 5 

minutos à temperatura ambiente. Após a lise, as células sanguíneas foram 

lavadas 2 vezes com PBS, transferidas (3x104/mL) para tubos de 5 mL e 

incubadas durante 20 min a 4°C com o Fc-Block (BD Biosciences; 1 µL/106 

células) diluído em PBS contendo soro fetal bovino (5%) e os anticorpos anti-CD3 

e CD19 (1:1000). Após, as células foram lavadas, ressuspensas em PBS e 

transferidas para tubos de leitura FACS. Todas as amostras foram mantidas a 

4°C sob proteção da luz. A análise da distribuição de células T e B foi realizada 

com o Citômetro de Fluxo FACsCalibur (Becton & Dickison, Mountain View, CA). 

A janela de leitura (gate) foi selecionada nos eventos com a relação “tamanho da 

célula” versus “complexidade interna” compatível com linfócitos. Todos os tubos 

foram analisados coletando-se dados de 10.000 eventos (linfócitos). 
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3.3. INDUÇÃO DO STATUS EPILEPTICUS PELA ADMINISTRAÇÃO 

SISTÊMICA DE PILOCARPINA 

A escolha da dose de pilocarpina empregada para a indução do 

status epilepticus nos camundongos BALB/c e BALB/c nude foi feita após estudo 

piloto empregando diferentes doses desse fármaco. A dose de pilocarpina 

sistêmica preconizada na literatura para indução SE em camundongos varia de 

250-400 mg/kg (Cavalheiro et al., 1996). Assim, camundongos BALB/c e BALB/c 

nude foram submetidos às doses de 250, 270, 290, 320 e 340 mg/Kg (i.p.) (n=10 

animais/dose) após pré-tratamento com 1 mg/kg (s.c.) de metil-escopolamina, 

usada para minimizar os efeitos periféricos da pilocarpina (Turski et al., 1983).  

A dose de pilocarpina escolhida para o presente estudo foi a que 

promoveu um maior número de animais em SE, e que resultou em maior taxa de 

sobrevida dentre os animais avaliados nas primeiras 6 horas que sucederam o 

início do SE. Desse modo, a pilocarpina foi administrada na dose de 320 mg/kg 

para o camundongo BALB/c nude e de 270 mg/kg para o camundongo BALB/c 

selvagem. Os parâmetros comportamentais observados após aplicação da 

pilocarpina foram descritos de acordo com a escala de 1-5 apresentada por 

Racine em 1972, sendo a escala 5 a mais severa. Os estadios 1 e 2 foram 

caracterizados pela presença de imobilidade, automatismos faciais, elevação da 

cauda e wet-dog-shakes. Alterações características do estádio 3 incluem crises 

tônico-clônicas de baixa intensidade marcadas por discretas mioclonia unilateral 

das patas anteriores, além das alterações presentes nos estadios 1 e 2. O 
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estádio 4 inclui as mioclonias bilaterais dos membros anteriores e elevação 

corporal (rearing)  e o estádio 5 inclui a perda postural. 

 

3.4. GRUPOS DE ESTUDO 

De acordo com o tratamento recebido, os animais foram divididos nos 

seguintes grupos de estudo: 

a) BALB/c controle (BALB/c CTR): animais tratados com metilescopolamina e 

salina; 

b) BALB/c SE: animais tratados com metilescopolamina e pilocarpina; 

c) BALB/c nude controle (nude CTR): animais tratados com metilescopolamina e 

salina; 

d) BALB/c nude SE (nude SE): animais tratados com metilescopolamina e 

pilocarpina. 

 

3.5. ELETRENCEFALOGRAFIA (EEG) 

Para o estudo eletrencefalográfico, os animais (n=5/grupo) foram 

previamente anestesiados com quetamina (80 mg/kg, i.p.) e xilazina (40 mg/kg, 

i.p.) e eletrodos bipolares de aço inoxidável foram estereotaxicamente 

posicionados no córtex occipital esquerdo e direito (coordenadas AP bregma: +/- 

4,3; L: 2,4), de acordo com o atlas de Franklin e Paxinos (1996). Um eletrodo foi 

implantado na região frontal (próximo ao nariz) usado como registro neutro. Os 

eletrodos foram soldados a um soquete que foi fixado ao crânio com cimento 
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acrílico. Após a cirurgia, os animais permaneceram em recuperação durante 5 

dias antes de serem submetidos ao registro. 

No momento do registro, os animais foram conectados por meio de 

cabo flexível plugado ao soquete soldado ao crânio, mantido em um swivel que 

permitia livre movimentação durante o registro. Os parâmetros empregados 

foram: 10 mm/s e 50 µV. Os sinais foram captados, amplificados e processados 

por meio de um polígrafo Berger (TP119 Model). As crises foram caracterizadas 

pela presença de potenciais com amplitude pelo menos duas vezes maior que a 

atividade basal. Os animais foram registrados por 6 horas após a aplicação de 

pilocarpina, sendo observadas as alterações comportamentais durante todo o 

período. 

 

3.6. DOSAGEM DE AMINOÁCIDOS POR HPLC 

Após 2 horas de SE, os animais (n=8/grupo) foram sacrificados por 

decapitação e os cérebros removidos da calota craniana sobre uma placa de 

gelo. Os hipocampos e córtex foram rapidamente dissecados, congelados em 

Metilbutano (Merck, USA) e armazenados a -80ºC até o processamento. As 

amostras foram homogeneizadas em ácido perclórico 0,1 M contendo 0,02% de 

dissulfito de sódio seco e homoserina 10 µg/mL utilizado como padrão interno 

nas dosagens de aminoácidos. Para a homogeneização foi utilizado 15 µL de 

solução para cada miligrama de tecido úmido. O homogeneizado ficou em 

repouso “overnight” a 0°C e após foi centrifugado a 12000 rpm por 50 minutos. O 

sobrenadante foi filtrado e submetido a uma derivação com OPA (o-
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phthalaldeyde) e injetado no HPLC para determinação das concentrações de 

aminoácidos (Donzanti & Yamamoto, 1988). 

Empregou-se um método de HPLC isocrático, com uma bomba 

marca Milton Roy modelo Constametric 3000, um controlador de gradiente marca 

Milton Roy GM 4000, um detector de fluorescência marca Shimadzu Rf-10 AxL, 

um injetor de amostras para HPLC marca Rheodyne mod. 7125 com loop de 20 

µL, uma coluna RP–18 50x4,6 mm marca Merck chromolith SpeedeROD, um 

degasificador Shimadzu modelo DGU-4A, um módulo de comunicação Shimadzu 

CBM-101 e um programa de análise de cromatogramas Shimadzu Class-LC10. 

A fase móvel eluente dos aminoácidos foi constituída por uma mistura 

de tampão fosfato de sódio 0,005 M (pH 5,5) com metanol 11,5% com fluxo de 

1,5 mL por minuto. 

Foram feitas soluções estoques contendo aspartato (ASP), glutamato 

(GLU), serina (SER), histidina (HIS), glutamina (GLN), glicina (GLI), taurina (TAU) 

e GABA de concentração de 1 mg/ml, diluídos em ácido perclórico 0,1 M e 

derivatizadas no momento do uso. 

A solução de derivatização dos aminoácidos usada nas amostras e 

nos padrões, foi obtida dissolvendo-se 27 mg de OPA em 1 mL de metanol, 

adicionando 5 µL de β-mercaptoetanol e 9 mL da solução de tetraborato de sódio 

0,1 M (pH 9,3). 

Antes da análise das amostras, uma solução foi preparada diluindo-

se 1 mL da solução estoque com 2 mL da solução de tetraborato de sódio 0,1 M. 

A derivatização pré-coluna completou-se reagindo 100 µL desta solução com 50 
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µL da amostra ou da solução padrão de aminoácidos, exatamente 2 minutos 

antes da injeção na coluna analítica. Os aminoácidos foram expressos como 

µM/mg de tecido úmido (Média ± Desvio Padrão). 

Os padrões de aminoácidos foram injetados no início e no final de 

cada seis análises e o tempo de retenção de cada aminoácido foi utilizado para 

controlar o desempenho do método. A distribuição dos picos dos aminoácidos 

nas amostras de tecidos foi idêntica ao da mistura padrão. 

 

3.7. OBTENÇÃO DOS TECIDOS E PROCESSAMENTO HISTOLÓGICO 

Foram selecionados dois períodos distintos para avaliação de 

marcadores específicos: 2 horas após o início do SE (parvalbumina e c-Fos) e 24 

horas após SE (FJB e coloração de Nissl). Para tal procedimento, os animais 

(n=5/grupo) foram profundamente anestesiados com quetamina e xilazina (80 

mg/Kg e 40 mg/Kg, i.p., respectivamente) e perfundidos por via transcardíaca 

com 5 mL de solução salina (0,9% NaCl), seguido de 30 mL de solução fixadora 

de formaldeído (FA, Sigma-Aldrich) 4% em tampão fosfato (PB, Sigma-Aldrich) 

0,1 M (pH 7,4). Ao final da perfusão, os cérebros foram mantidos in situ por 24 

horas em FA 4% e assim retirados da calota craniana e mantidos em FA 1% 

tamponado, por no máximo 5 dias. Em seguida, os cérebros foram emblocados 

em ágar 3% e fatiados no vibrátomo (VT 1100, Leica, Alemanha), em cortes 

coronais de 40 µm. 

Para cada animal, cortes cerebrais em diferentes níveis foram 

submetidos à coloração de Nissl a fim de se avaliar a orientação da amostra e 
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verificar a localização da extensão das lesões. Cortes adjacentes foram 

selecionados para parvalbumina, c-Fos e Fluoro Jade-B. 

 

3.8. AVALIAÇÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA 

As imunomarcações de parvalbumina e c-Fos foram relizadas em 

cortes coronais de animais perfundidos 2 horas após início do SE. As áreas de 

interesse (formação hipocampal, amígdala basolateral, caudado-putâmem, córtex 

piriforme e entorrinal) foram selecionadas com o auxílio do atlas Franklin e 

Paxinos (1996). 

A reação imuno-histoquímica iniciou-se logo após o processamento 

do tecido, lavando-se as fatias com uma solução de peróxido de hidrogênio (3%) 

em PB 0,1 M pH 7,4 durante 20 minutos, seguida por sucessivas lavagens com 

tampão e pelo bloqueio dos sítios inespecíficos com soroalbumina bovina (5%) 

também em PB 0,1 M. Ao término do bloqueio, as fatias foram incubadas com os 

respectivos anticorpos primários policlonais anti-parvalbumina  (1:4000, Swant) e 

anti-c-Fos (1:1000, Calbiochen) por um período de 24 horas a 4°C. Ao final da 

incubação, os cortes foram lavados com PB e incubados por 2 horas com seus 

respectivos anticorpos secundários. O kit LSAB (DAKO) com sistema HRP (do 

inglês horseradish peroxidase) foi usado para amplificação do sinal conforme 

instruções do fabricante. A diaminobenzidina (DAB) foi utilizada como substrato 

da peroxidase resultando na cor acastanhada para reações positivas. As fatias 

foram desidratadas em álcool, diafanizadas em xileno e recobertas com entelan 

(Sigma-Aldrich). O teste da especificidade da marcação foi feito processando-se 
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fatias na ausência do anticorpo primário, mantendo-se todas as demais etapas da 

reação. 

 

3.9. AVALIAÇÃO DA NEURODEGENERAÇÃO 

O estudo da neurodegeneração foi realizado empregando-se a 

técnica de Fluoro Jade-B (FJB, Sigma-Aldrich), um derivado aniônico de 

fluoresceína tribásica que tem pico de excitação entre 362 ɳm e 390 ɳm (azul) e 

de emissão de 550 ɳm (verde). Para este estudo, foram empregados cortes 

coronais dos 4 grupos de animais em estudo conforme descrição prévia (item 

3.4), perfundidos 24 horas após início do SE. 

Os cortes foram selecionados de acordo com as áreas de interesse 

(formação hipocampal, amígdala basolateral, caudado-putâmem, córtex piriforme 

e entorrinal) identificadas a partir do atlas Franklin e Paxinos (1996). 

As fatias foram montadas em lâminas gelatinizadas e secas à 

temperatura ambiente. Em seguida, as lâminas foram imersas nas seguintes 

soluções: solução de hidróxido de sódio (NaOH) 1% em álcool 80% por 5 

minutos; álcool 70% por 2 minutos; água destilada por 2 minutos e permanganato 

de potássio 0,06% diluído em água destilada por 15 minutos. A seguir, foram 

lavadas em água destilada e imersas em solução de FJB a 0,01% em ácido 

acético 0,1% e permaneceram sob agitação suave por 30 minutos. 

Posteriormente, as lâminas foram submetidas a banhos de água destilada (1 

minuto), sendo então secas em placa aquecida a 50ºC por 10 minutos, 
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desidratadas em álcool, diafanizadas em xileno e montadas com “Vecta Mount” 

(Vector). 

 

3.10. CONTAGEM CELULAR 

A contagem celular foi feita em 2 a 3 fatias coronais por animal (n=5 

animais/grupo), com intervalos de 200 µm entre elas. Os planos selecionados 

foram 0,74 mm a partir do bregma para o caudado-putâmem e córtex piriforme, e 

-1,94 mm a partir do bregma para o giro denteado, camada piramidal CA3 do 

hipocampo dorsal, amígdala basolateral e córtex entorrinal. As coordenadas, a 

nomenclatura e os limites das estruturas encefálicas foram definidos de acordo 

com o atlas de Franklin e Paxinos (1996).  

As fotomicrografias de cada região avaliada foram obtidas com o 

auxílio de um sistema de captura de imagem PixeLink a partir de um microscópio 

Nikon E600, acoplado a um computador. Cada fotomicrografia foi capturada sob 

a objetiva de 20x e visualizada na tela do computador (monitor CRT de 21”, tela 

plana). Sobre a tela colocou-se uma transparência para a construção e 

delimitação dos campos de contagem celular, chamados também de quadrantes. 

O tamanho dos quadrantes foi determinado através da captura da imagem de 

uma régua micrométrica (tamanho de 1000 µm com subdivisões de 10 µm), sob 

as mesmas condições das imagens capturadas das estruturas avaliadas (objetiva 

de 20x), onde obrigatoriamente pelo menos um quadrante deve incluir de 3 a 5 

células. Após essa inclusão, determinou-se o tamanho de 37 x 37 µm para cada 

quadrante, com espaçamento de 47 µm entre eles.  
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Os quadrantes foram construídos de acordo com as regras da nova 

estereologia, caracterizado como sistema teste estereológico (Howard & Reed, 

1998). Cada quadrante possui duas linhas de inclusão (linha verde, nas bordas 

lateral direita e superior) e duas de exclusão (linha vermelha, nas bordas lateral 

esquerda e inferior). Dessa maneira, as células marcadas por PV, c-Fos, FJB ou 

Nissl que estavam situadas dentro do quadrante ou tocando as linhas de 

inclusão, foram contadas visualmente. Após a contagem das 2 a 3 fatias coronais 

por animal, foi calculado a média de cada área para a devida análise estatística 

(Howard & Reed, 1998). 

 

3.11. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Os aspectos comportamentais, como latência para o início do SE, foi 

avaliado pelo teste T de Student e taxa de mortalidade, pelo teste do qui-

quadrado. 

Para a análise de contagem celular e avaliação de aminoácidos, as 

comparações das médias foram realizadas através do teste ANOVA seguido pelo 

pós-teste Tukey de comparações múltiplas. Em ambas as condições, os valores 

foram considerados significativos quando p<0,05. Todas as análises estatísticas 

foram realizadas empregando o programa Prism Graph-Pad (La Jolla, CA, 

E.U.A.). 
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4. RESULTADOS 
 

 



 
 

 

54

4.1. CITOMETRIA DE FLUXO PARA ANÁLISE DE LINFÓCITOS 

CIRCULANTES 

O perfil dos linfócitos circulantes no sangue periférico dos animais em 

estudo confirmou a ausência de células T (CD3) circulantes no sangue de 

camundongos nude quando comparados ao seu controle BALB/c, onde as 

células T representam 43,2% da população total. Além disso, a análise sanguínea 

demonstrou uma menor população de células B (CD19) (28,4%) em 

camundongos nude quando comparados ao BALB/c (41,5%) (Figura 5). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 5: Detecção de células T (CD3) e B (CD19) no sangue de camundongos BALB/c e BALB/c 
nude determinado por Citometria de Fluxo. Gráfico representativo dot-plot CD19 vs CD3. 

 

4.2. ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS E EEG 

Os animais em estudo responderam diferentemente à dose de 

pilocarpina administrada. A dose de 270 mg/kg administrada no camundongo 

BALB/c foi escolhida por ter sido a que levou um maior número de animais a 
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desenvolver SE, associado a menor taxa de mortalidade nas primeiras 6 horas 

após a injeção. A dose escolhida para a indução do SE no camundongo nude, 

seguiu os mesmos parâmetros determinados para o BALB/c, e foi de 320 mg/kg, 

conforme mostra a Tabela 1. 

 

Tabela 1: Estudo piloto para estabelecimento da dose a ser empregada para 
indução do SE. 
 
 

BALB/c BALB/c nude 

Dose da 
pilocarpina 
(mg/kg) 

Nº de 
animais 
avaliados 

Ocorrência 
do SE 

% de 
sobrevida 
6H após 
pilocarpina 

Nº de 
animais 
avaliados 

Ocorrência 
do SE 

% de 
sobrevida 
6H após 
pilocarpina 

250 10 0 100 10 0 100 

270 10 8 60 10 0 100 

290 10 10 20 10 0 100 

320 10 10 0 10 7 50 

340 10 10 0 10 10 0 

*Os parâmetros foram computados em até 6 horas após injeção da pilocarpina. 
 

Em camundongos BALB/c, foram observados comportamentos 

característicos do estadio 1-2 da escala de Racine (1972), nos primeiros 10 

minutos após aplicação da pilocarpina. Os animais exibiram sequencialmente as 

seguintes alterações: imobilidade, automatismos faciais, elevação de cauda, 

clonias de cabeça e clonias unilaterais de membros anteriores. Essas alterações 

repetiram-se por 2 a 3 vezes, progredindo para o SE aproximadamente 17 

minutos após a aplicação de pilocarpina, corroborando com achados prévios 
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(Turski et al., 1984; Cavalheiro et al., 1996). A taxa de mortalidade observada nas 

primeiras 12 horas após SE foi de 56%. 

Os camundongos nude quando tratados com a dose de 320 mg/kg de 

pilocarpina apresentaram um maior período de latência para o início do SE 

(média de 28 minutos; p<0,05) em relação ao BALB/c, e as alterações foram 

características do estadio 1 da escala de Racine (1972), ou seja, com discretos 

tremores e movimentos orofaciais de curta duração. No entanto, alguns animais 

evoluíram rapidamente para o estadio 5, apresentando crises tônico-clônicas com 

perda postural. A taxa de mortalidade registrada nos camundongos nude foi alta 

(74%) em relação ao BALB/c (56%), decorrente de episódios de crises tônicas-

clônicas fatais durante o SE. 

As alterações comportamentais verificadas nos grupos estudados 

puderam ser confirmadas pelo registro eletrencefalográfico que demonstrou um 

padrão característico de atividade epileptiforme, observando espículas de grande 

amplitude e freqüência (Figura 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

57

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Registro eletroencefalográfico de córtex direito e esquerdo dos animais BALB/c e 
BALB/c nude ilustrando a seqüência de alterações em diferentes tempos. A-B: trecho de atividade 
eletrográfica basal; C-D: 50 minutos após injeção da pilocarpina (SE). Calibração: 50 µV/mm. 
 

 

4.3. DOSAGEM DE AMINOÁCIDOS 

Os aminoácidos ASP, GLU, SER, HIS, GLN, GLI, TAU e GABA foram 

analisados por HPLC em homogeneizados de córtex e hipocampo de todos os 

grupos experimentais.  

Com exceção da histidina, o SE induziu aumento significativo em 

todos os aminoácidos estudados no córtex de camundongos BALB/c, quando 

comparado ao grupo controle: ASP (+20%, p<0,05), GLU (+16%, p<0,05), SER 

A B 

C D 
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(+28%, p<0,01), GLN (+32%, p<0,05), GLI (+48%, p<0,05), TAU (+21%, p<0,05) 

e GABA (+35%, p<0,05) (Figura 7). No hipocampo, o aumento significativo foi 

detectado apenas em ASP (+55%, p<0,05), SER (+39%, p<0,01), HIS (+50%, 

p<0,05), GLN (+42%, p<0,05) e TAU (+34%, p<0,05) quando comparados ao 

grupo controle (Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 7: Alterações na concentração de aminoácidos em córtex cerebral 2 horas após o início 
SE. Variação do percentual da concentração de aminoácidos (∆% aminoácidos), realizadas 
através do teste ANOVA seguido pelo pós-teste Tukey de comparações múltiplas. (*) Significante 
em relação ao grupo Salina: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. 
 
 
 
 

Em camundongos nude, o SE induziu um aumento significativo nos 

níveis dos seguintes aminoácidos no córtex quando comparados ao grupo 

controle: ASP (+42%, p<0,001), GLU (+21%, p<0,05), SER (+38%, p<0,01), HIS 

(+73%, p<0,05) e GLI (+52%, p<0,05) (Figura 7). No hipocampo, um aumento 

significativo foi detectado nos níveis de ASP (+37%, p<0,05), SER (+30%, 

p<0,01) e HIS (+62%, p<0,05) quando comparados ao grupo controle (Figura 8). 

No entanto, neste grupo de camundongos, o SE não foi capaz de alterar o nível 



 
 

 

59

dos aminoácidos inibitórios TAU e GABA em qualquer uma das áreas estudadas 

em relação ao grupo controle (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8: Alterações na concentração de aminoácidos em hipocampo 2 horas após o início SE. 
Variação do percentual da concentração de aminoácidos (∆ % aminoácidos), realizadas através 
do teste ANOVA seguido pelo pós-teste Tukey de comparações múltiplas. (*) Significante em 
relação ao grupo Salina: * p<0.05, ** p<0.01 

 

Em condições basais, observou-se que o grupo nude controle 

apresentou níveis mais baixos dos aminoácidos ASP (-20%, p<0,05), GLU (-20%, 

p<0,05) e SER (-22%, p<0,05) no córtex quando comparados ao grupo BALB/c 

controle. No hipocampo, nenhuma alteração nos níveis dos aminoácidos 

estudados foi encontrada. 

Quando comparados ambos os grupos submetidos ao SE, observou-

se que o nude SE apresentou menores níveis dos aminoácidos GLU (-17%, 

p<0,05), SER (-16%, p<0,05), GLN (-37%, p<0,001) e TAU (-29%, p<0,001) no 

córtex. No hipocampo, nenhuma alteração foi detectada. 
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4.4. EXPRESSÃO DE PARVALBUMINA 

A análise da expressão de PV mostrou que o SE causou uma 

significativa redução na imunorreatividade desse marcador nas regiões do 

caudado-putâmem, CA3, giro denteado, amígdala basolateral, córtex entorrinal e 

piriforme (p<0,001) de camundongos BALB/c SE quando comparados ao 

respectivo controle. Por outro lado, nos camundongos nude, o SE não foi capaz 

de alterar o padrão de marcação celular nas áreas estudadas, quando 

comparados com seus respectivos controles. 

Em condições basais, observou-se que o grupo BALB/c controle 

apresentou uma maior expressão de células imunorreativas para PV em todas as 

regiões estudadas quando comparado ao grupo nude controle: caudado-

putâmem (p<0,001), CA3 (p<0,001), giro denteado (p<0,05), núcleo basolateral 

da amígdala (p<0,01), córtex entorrinal (p<0,05) e piriforme (p<0,001) (Figuras 9-

14). 



 
 

 

61

NUDE SENUDE CTR

BALB/c SEBALB/c CTR

Caudado-
Putâmem

 

 

 

 
Figura 9: Fotomicrografias representativas de células marcadas por parvalbumina no caudado-
putâmem (A) de camundongos BALB/c e nude após 2 horas do início do SE. Barra de calibração: 
25 µm. O gráfico apresenta a quantificação de células imunorreativas para parvalbumina na 
região avaliada (B). Valores expressos como Média; ANOVA, pós-teste de Tuckey. 
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Figura 10: Fotomicrografias representativas de células marcadas por parvalbumina no córtex 
piriforme (A) de camundongos BALB/c e nude após 2 horas do início do SE. Barra de calibração: 
25 µm. O gráfico apresenta a quantificação de células imunorreativas para parvalbumina na 
região avaliada (B). Valores expressos como Média; ANOVA, pós-teste de Tuckey. 
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Figura 11: Fotomicrografias representativas de células marcadas por parvalbumina no córtex 
entorrinal (A) de camundongos BALB/c e nude após 2 horas do início do SE. Barra de calibração: 
25 µm. O gráfico apresenta a quantificação de células imunorreativas para parvalbumina na 
região avaliada (B). Valores expressos como Média; ANOVA, pós-teste de Tuckey. 
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Figura 12: Fotomicrografias representativas de células marcadas por parvalbumina na sub-região 
de CA3 do hipocampo dorsal (A) de camundongos BALB/c e nude após 2 horas do início do SE. 
Barra de calibração: 25 µm. O gráfico apresenta a quantificação de células imunorreativas para 
parvalbumina na região avaliada (B). Valores expressos como Média; ANOVA, pós-teste de 
Tuckey. 
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Figura 13: Fotomicrografias representativas de células marcadas por parvalbumina no giro 
denteado (A) de camundongos BALB/c e nude após 2 horas do início do SE. Barra de calibração: 
25 µm. O gráfico apresenta a quantificação de células imunorreativas para parvalbumina na 
região avaliada (B). Valores expressos como Média; ANOVA, pós-teste de Tuckey. 
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