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                                            1. Introdução 
 

 
 

1.1. Epilepsia 

 

O termo epilepsia não se refere a uma doença específica ou mesmo a uma 

única síndrome. Ele é utilizado para definir um grupo de síndromes ou doenças que 

apresentam em comum, a ocorrência de crises epilépticas na ausência de condição 

tóxico-metabólica ou febril.  A síndrome epiléptica é um distúrbio caracterizado por 

um grupo de sinais e sintomas que, geralmente, inclue: o tipo de crise, a etiologia, a 

alteração anatômica subjacente, a ocorrência de fatores precipitantes, a idade do 

início, a gravidade, a frequência das crises, a influência do ciclo circadiano, e, 

algumas vezes, o prognóstico. Diferentemente de uma doença, a síndrome agrupa 

patologias que, necessariamente, não têm a mesma etiologia.  

As crises epilépticas podem ser de três tipos: crises parciais (focais, locais), 

crises generalizadas (convulsivas ou não convulsivas) e crises epilépticas de difícil 

classificação (ou não classificadas). As crises parciais são aquelas em que as 

primeiras alterações clínicas e eletrencefalográficas indicam a ativação inicial de um 

grupo de neurônios limitado em um hemisfério cerebral. As crises generalizadas são 

aquelas em que as primeiras alterações clínicas indicam envolvimento inicial de 

ambos os hemisférios.  Nessa situação, a consciência pode ser prejudicada e este 

fenômeno pode ser a manifestação inicial da crise epiléptica. As crises epilépticas de 

difícil classificação (ou não classificadas) são aquelas que não podem ser 

classificadas devido dados inadequados ou incompletos e algumas que não se 

encaixam nos outros dois tipos de crise descritas. A crise epiléptica é causada por 
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descargas elétricas anormais excessivas e transitórias das células nervosas como 

resultado de correntes elétricas que são fruto da movimentação iônica através da 

membrana celular (ILAE, 1981; ILAE, 1989; GUERREIRO et al., 2000). 

 

1.2. Epilepsia do Lobo Temporal 

 

A epilepsia afeta 0,5 a 1 % da população mundial e sua prevalência está entre 

4 e 10 por 1000 pessoas (HAUSER & HESDORFFER, 1990; ENGEL et al., 2003; 

SANDER, 2003; DUNCAN et al., 2006). A epilepsia do lobo temporal (ELT) é a forma 

mais comum (40 %) de epilepsia focal na população adulta (GASTAUT et al., 1975; 

SCHUELE & LÜDERS, 2008). A ELT, embora na maioria dos casos se inicie na 

infância, pode manifestar-se em qualquer idade, sendo relativamente resistente ao 

tratamento medicamentoso. Manifesta-se, geralmente, por crises parciais simples e 

complexas recorrentes, sendo pouco frequentes as crises com generalização 

secundária (crises tônico-clônicas). O tratamento clínico da ELT promove o controle 

completo das crises em menos da metade dos pacientes e o tratamento cirúrgico 

apresenta um bom prognóstico, com 80 a 90 % de probabilidade de controle das 

crises (ENGEL, 1989; GUERREIRO et al., 2000).  

A importância clínica da ELT deve-se ao fato de sua alta prevalência e pela 

elevada proporção de pacientes que não respondem aos diferentes esquemas 

terapêuticos disponíveis atualmente. A maior parte dos pacientes com ELT 

apresenta sinais indicativos de esclerose mesial temporal (EMT), se constituindo na 

síndrome epilética estudada com mais detalhes, tanto do ponto de vista clínico como 

experimental. A EMT é caracterizada por esclerose hipocampal associada a um grau 

variável de gliose e perda neuronal na amígdala, uncus e giro parahipocampal 
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(GLOOR, 1991; MEENCKE e VEITH, 1991; CENDES e KOBAYASHI, 2000). 

Recentemente, BLÜMCKE et al. (2007) após análise em 178 hipocampos 

ressectados de cirurgia de epilepsia de  pacientes com ELT mesial, propuseram uma 

nova classificação  clínico-patológica, relacionando o grau de EMT aos dados 

clínicos e resultados pós-cirúrgicos.    

Aproximadamente 60 % dos hipocampos ressectados de pacientes com ELT 

fármaco-resistente, submetidos à cirurgia de epilepsia, apresentam esclerose 

hipocampal (THOM, 2008). A esclerose hipocampal consiste em uma perda neuronal 

nos setores CA1 e CA3/CA4 e hilo do giro dentado. As células piramidais de CA2 e 

as células granulares do giro dentado apresentam maior resistência (BLÜMCKE et 

al., 2002; SLOVITER et al., 2004; THOM et al., 2005). Gliose e esclerose do tecido 

estão presentes em todos os segmentos com proeminente perda neuronal. Ao longo 

da formação hipocampal, o córtex entorrinal e amígdala também apresentam dano 

celular (PITKÄNEN et al., 1998; YILMAZER-HANKE et al., 2000; DAWODU & THOM, 

2005). Na esclerose hipocampal, também é observada uma reorganização axonal, 

caracterizada pelo brotamento de colaterais axônicas das células granulares do giro 

dentado (fibras musgosas) na região da camada molecular interna do giro dentado 

de pacientes com ELT (SUTULA et al., 1989; BABB et al., 1991) e em modelos 

animais de ELT (TAUCK & NADLER, 1985; CRONIN & DUDEK, 1988; MELLO et al., 

1993; NISSINEN et al., 2000). Outro achado histológico é a dispersão das células 

granulares, caracterizada por bilaminação da camada granular, neurônios granulares 

ectópicos e/ou em grupos na camada molecular e/ou no hilo (HOUSER, 1990; EL 

BAHH et al., 1999, PARENT et al., 2006; SILVA et al. 2006; SILVA et al., 2007; 

SIEBZEHNRUBL & BLUMCKE, 2008). Um estudo de Fahrner et al. (2007) 

evidenciou que a dispersão das células granulares não é acompanhada de 
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neurogênese em tecidos ressectados de pacientes com ELT, além de confirmar 

achado posterior que indicava neurogênese hipocampal reduzida em pacientes com 

ELT crônica (PIRTTILA et al.,2005). Em pacientes com ELT também foi verificada 

uma alta densidade de espinhas dendríticas nas células granulares e  

em ratos submetidos ao status epilepticus induzido pela pilocarpina houve  perda 

transitória de dendritos nas células granulares com posterior surgimento de espinhas 

dendríticas (FRANCK et al., 1995; ISOKAWA, 1998; ISOKAWA 2000).  

 

1.3. Trinomys yonenagae 

 

Trinomys yonenagae (TY) é um roedor pertencente à ordem Rodentia e à 

família Echimiydae. Foi inicialmente descrito sob o nome de Proechimys yonenagae, 

mas pertence ao subgênero Trinomys (figura 1). A nomenclatura atual do TY 

considera o termo Trinomys como um gênero sinônimo do gênero Proechimys 

(ROCHA, 1995; McKENNA & BELL, 1997). Enquanto as demais espécies do gênero 

Proechimys estão restritas a ambientes úmidos e florestados, TY é encontrado no 

semi-árido de dunas arenosas da caatinga brasileira, com vegetação esparsa e de 

baixo porte. É um animal terrestre que escava amplos sistemas de galerias no solo, 

onde permanece durante os períodos quentes do dia. Sua atividade na superfície é 

principalmente noturna.  Os maiores adultos atingem 205 mm de comprimento 

(cabeça mais o corpo) e 185 g de massa. Nos TY há uma divisão nítida entre a 

coloração ventral e a dorsal, desde o focinho até a cauda. A coloração ventral é 

totalmente branca e a dorsal é bege nos adultos e acinzentada nos filhotes. TY é 

conhecido popularmente como rabo-de-facho e este nome vulgar justifica-se pelo 

fato da extremidade da sua cauda apresentar um pincel de pêlos bem desenvolvido. 
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Esta espécie possui patas posteriores e cauda longas, que representam adaptações 

à locomoção rápida por saltos, importante para fuga de predadores em área aberta. 

TY alimenta-se de sementes, frutos e artrópodes locais. Esses roedores 

reproduzem-se durante todo o ano, mesmo nas épocas de seca quando os recursos 

alimentares são bastante limitados. A fêmea dá a luz entre um e dois filhotes 

bastante desenvolvidos, já com os olhos abertos e aptos para a locomoção. É 

freqüente a presença de um casal de adultos e dois filhotes habitando o mesmo 

sistema de galerias. (ROCHA, 1995; POUGH et al., 1996; RODRIGUES, 1996; 

SANTOS & ROCHA, 1997; MANAF et al, 2003).  

A observação de que alguns indivíduos dessa espécie animal apresentam 

crises convulsivas espontâneas estimulou o estudo de algumas características de 

seu Sistema Nervoso que pudessem estar subjacentes a este quadro e, nessa Tese 

nós procuramos identificar o padrão  eletrofisiológico da circuitaria hipocampal do TY   

e compará-lo ao de ratos Wistar. 

 

 

 

 

 Figura 1. Trinomys yonenagae (TY), conhecido como rabo-de-facho. 
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1.4. O hipocampo  

  

O hipocampo (figura 2) é dividido em hipocampo propriamente dito (cornu 

Ammonis) e giro dentado (RAMÓN Y CAJAL, 1911) (figura 2A). Lorent de Nó (1934) 

dividiu o cornu Ammonis em quatro regiões denominadas CA1, CA2, CA3 e CA4. 

Algumas vezes, entretanto, o hilo do giro dentado é chamado de  CA4. Esta região 

hilar possui natureza polimórfica e as células piramidais apresentam-se dispostas de 

forma menos compactadas e mais esparsas que nas demais regiões de células 

piramidais (Andersen, 1975).  

O hipocampo propriamente dito apresenta seis camadas: (1) stratum 

moleculare: corresponde à zona mais externa do hipocampo e do giro dentado. 

Contém muitas fibras nervosas, porém relativamente poucas células. (2)  stratum 

lacunosum: formada por muitas células dispostas irregularmente e por uma 

predominância de fibras. (3) stratum radiatum: está situado entre o stratum 

lacunosum e a camada celular piramidal. É menos ocupado por células do que o 

stratum lacunosum e contém muitas arborizações dendríticas das células piramidais 

mais abaixo dela. Contém muitos sistemas de fibras. (4) Camada piramidal ou 

stratum piramidale: as células piramidais do hipocampo são encontradas na camada 

piramidal abaixo do stratum radiatum. As células piramidais projetam grupos de 

arborizações dendríticas em direção ao stratum moleculare e ao alveus.  Axônios 

das células piramidais descem em direção ao alveus emitindo colaterais ao longo do 

caminho. Algumas fibras alcançam o alveus e continuam adiante no fórnix para 

alcançar a área septal e outras regiões. Alguns axônios bifurcam-se no alveus. Há 
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muitos tipos de fibras colaterais originadas de células de todas as camadas do 

hipocampo. Essas fibras colaterais se dirigem a diferentes camadas, bifurcando-se 

frequentemente. Na região do hipocampo adjacente ao giro dentado, densas fibras 

colaterais aparecem oriundas de axônios das células piramidais que emitem axônios 

ao stratum oriens. A principal porção dos axônios continuam para o alveus, enquanto 

outros colaterais continuam para contactar células de áreas hipocampais mais 

distantes do giro dentado, complexo subicular, área entorrinal e complexo lateral 

septal no mesmo lado do cérebro (SWANSON et al, 1980). Essas grandes 

quantidades de fibras mielinizadas foram descritas por Karl Schaffer no final do 

século 19 e são chamadas de colaterais de Schaffer (HJORTH-SIMONSEN, 1973). 

(5) Stratum Oriens: está abaixo da camada de células piramidais e acima da 

substância branca do alveus. As células são predominantemente orientadas 

paralelamente às fibras do alveus, embora alguns axônios tem sido encontrados na 

camada piramidal. Há muitas células nesta zona cujos axônios se dirigem à camada 

molecular. (6) Alveus: em sua maioria, é composto de substância branca constituída 

por axônios originados das células piramidais mais profundas do hipocampo e de 

outras regiões. Há também algumas células polimórficas presentes (ISAACSON, 

1982). 

O giro dentado possui uma camada molecular, uma camada de células 

granulares e uma camada de células polimórficas.  Há somente pequeno número de 

neurônios com processos muito curtos na camada molecular. A camada granular 

celular consiste de células densamente arranjadas em algumas camadas. Os 

axônios das células granulares se dirigem para a camada celular polimórfica do giro 

dentado (onde predominam as células musgosas) e para as camadas moleculares e 

piramidais do hipocampo. Os axônios de células do giro dentado têm uma densa 
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aparência musgosa seguindo acima e abaixo da camada piramidal do hipocampo. 

Como resultado, eles são chamados fibras musgosas (ISAACSON, 1982).  
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Figura 2. Hipocampo. A- Desenho esquemático do hipocampo adaptado de Nicoll 

e Schmitz (2005) a partir do esquema clássico de Ramón y Cajal. B- 

Fotomicrografia de hipocampo de Trinomys yonenagae corado com a técnica de 

Nissl. Barra de calibração = 300 µm. Abreviações: M, camada molecular do giro 

dentado; CG, camada granular do giro dentado; H, camada polimórfica do giro 

dentado ou hilo.  
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1.5. Protocolos de estimulação 

 

A técnica de fatias cerebrais (brain slices) viabilizou o emprego de modelos 

experimentais in vitro, os quais se constituem em importantes ferramentas na 

pesquisa da epilepsia. Após a retirada do tecido, as fatias são colocadas em líquido 

cefalorraquiano oxigenado mantendo-se viáveis por várias horas e permitindo assim 

o estudo eletrofisiológico.  

Alguns protocolos resultam na indução de hiperexcitabilidade com o 

aparecimento de breves surtos de atividade epileptiforme similares aos eventos 

interictais observados em portadores de epilepsia. Os protocolos mais utilizados são 

os de exposição a altas concentrações de potássio, de aplicação de antagonistas 

GABAérgicos como a bicuculina ou o de redução da concentração de magnésio, o 

qual promove grande ativação do sistema glutamatérgico.  

A alteração das concentrações de potássio no líquido cefalorraquiano artificial 

(LCRa) perfundido em fatias cerebrais é bastante útil para estudos de excitabilidade 

neuronal, e conseqüentemente na compreensão de eventos relacionados à 

epilepsia. Diversos trabalhos têm demonstrado resultados que apontam para a 

influência do potássio na geração de diversos processos fisiológicos relacionados às 

crises convulsivas. Em fatias cerebrais hipocampais, o aumento da concentração de 

potássio extracelular produz o aparecimento de descargas espontâneas burst 

semelhantes às interictais, as quais suas freqüências são quantitativamente 

dependentes da concentração deste potássio (RUTECKI et al., 1985). Em ratos, a 

injeção intraventricular de KCl pode disparar crises (ZUCKERMANN & GLASER, 

1968) e em tecido humano, eventos semelhantes a crises foram obtidos na presença 

de elevada concentração de potássio, em fatias cerebrais obtidas de material 
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ressectado de pacientes submetidos à cirurgia de epilepsia (GABRIEL et al., 2004). 

O potássio demonstrou também ter um papel facilitador na produção de atividade 

epileptiforme produzida por drogas convulsivantes ou pela estimulação tetânica, in 

vivo e in vitro (IZQUIERDO et al., 1970; OGATA et al., 1976; OLIVER et al., 1978; 

HABLITZ & LUNDERVOLD, 1981; PIREDDA et al, 1985).  

Condições epileptogênicas ocorrem a partir de um desequilíbrio entre 

mecanismos excitatórios e inibitórios gerando um estado de hipersincronicidade 

neuronal. Alteração da inibição mediada pelo ácido γ-aminobutírico (GABA) tem sido 

por muito tempo considerada uma das mais prováveis candidatas, sozinha ou em 

combinação com outros mecanismos, para a promoção deste desequilíbrio.   Alguns 

trabalhos eletrofisiológicos no hipocampo e neocórtex têm comparado os efeitos do 

GABA com os potenciais pós-sinápticos inibitórios. Receptores do tipo GABAérgicos 

GABAA estão amplamente presentes no sistema nervoso central e têm sido 

estudados extensivamente em diversos níveis fisiológicos e a utilização de 

antagonistas para estes receptores tais como penicilina, picrotoxina e bicuculina 

bloqueiam o potencial pós-sináptico inibitório rápido (DIGLENDINE & GJERSTAD, 

1980). Estas mesmas drogas podem induzir grandes despolarizações paroxísticas 

da membrana em células hipocampais piramidais e em neurônios corticais. Os 

efeitos iniciais destas drogas são deprimir potenciais pós-sinápticos inibitórios 

rápidos mediados pelos receptores GABAA e então aumentar os potenciais pós-

sinápticos excitatórios (DIGLENDINE & GJERSTAD, 1980; SCHWARTZKROIN & 

PRINCE, 1980); outros efeitos incluem pós-descargas e surtos de potenciais de ação 

(bursts) evocados por estímulos e espontâneos. A bicuculina também se mostrou 

capaz de induzir epilepsia em ratos, onde após aplicação tópica no córtex sensório-

motor destes animais, ela induz epilepsia focal aguda simples (CAMPBELL & 
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HOLMES, 1984). Quando submetidas à baixa concentração de bicuculina, fatias 

cerebrais hipocampais de ratos normais apresentaram uma descarga epileptiforme 

similar à resposta encontrada em tecido humano ressectado em cirurgia de epilepsia, 

gerada sob os mesmos padrões de estímulo (MASUKAWA et al., 1989).  

Considerando-se que o desequilíbrio entre mecanismos excitatórios e 

inibitórios do sistema nervoso central que levem a condições epileptogênicas 

ocorram pela participação, ao menos em parte de uma alteração do processo 

excitatório, a procura por alterações neste processo pode ajudar a compreender o 

mecanismo de muitas crises convulsivas e da própria epilepsia. Com este 

pensamento, a investigação do principal transmissor excitatório do encéfalo, o 

aminoácido L-glutamato, e de sua ação torna-se bastante importante. Há duas 

grandes categorias de receptores para o glutamato: os receptores ionotrópicos, que 

controlam diretamente os canais, e os receptores metabotrópicos, que controlam 

indiretamente os canais por meio de segundos mensageiros. Existem três subtipos 

principais de receptores ionotrópicos de glutamato: AMPA, cainato e NMDA, 

denominados de acordo com o tipo de agonistas sintéticos que os ativam (ácido α-

amino-3-hidróxi-5-metilisoxazol-4-propiônico, cainato e N-metil-D-aspartato, 

repectivamente). Os dois primeiros receptores citados são freqüentemente referidos 

em conjunto como receptores não-NMDA. Enquanto que a simples ligação do 

glutamato ou agonista específico é suficiente para abrir os canais com receptores 

não-NMDA, os canais receptores do NMDA precisam também de uma 

despolarização da célula. Esta despolarização faz com que o Mg2+, presente no sítio 

do poro do canal aberto e que age como uma rolha bloqueando o fluxo de corrente, 

seja expelido do canal por repulsão eletrostática, permitindo assim que o canal fique 

aberto (KANDEL & SIEGELBAUM, 2003).  
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O protocolo do “0” Mg2+ consiste na retirada do sulfato de magnésio do LCRa, 

que causará uma redução significativa da concentração deste íon no meio 

extracelular das fatias cerebrais  Esta diminuição deve provocar a saída do Mg2+ do 

canal receptor do NMDA e possibilita a indução de atividade epileptiforme 

espontânea na região CA3 que se propaga para CA1 e também aumenta a 

excitabilidade neuronal capacitando conseqüentemente a evocação de depressão 

alastrante por estimulação repetitiva (MODY et al, 1987).  

 

1.6. Estudo da Potenciação de Longo Prazo  

 

O protocolo da LTP (long-term potentiation; potenciação de longo prazo) 

permite o estudo de circuitarias e fenômenos plásticos. A LTP corresponde a um 

aumento da resposta sináptica de longa duração após um estímulo de alta 

freqüência (TEYLER et al, 1987). Em CA1 esta potenciação pode ser induzida in 

vitro por estimulação elétrica (200Hz) das fibras colaterais de Schaffer. A ativação de 

um pequeno grupo de fibras com um estímulo simples (estímulo-teste), com 

freqüência de 0,05 Hz, produz uma resposta extracelular robusta (potencial pós-

sináptico excitatório). Esta resposta é mantida com estes estímulos por 30 minutos 

aproximadamente e com intervalos de 15 segundos. Quando a resposta se torna 

estável, é dado um estímulo de alta freqüência que produz um aumento da resposta 

que pode durar várias horas, in vitro, ou dias, em experimentos in vivo. Esta resposta 

tem sido associada aos mecanismos celulares e moleculares de formação e 

consolidação da memória, ocorrendo principalmente pela ativação de receptores 

NMDA   (N-metil-D-aspartato) (BASHIR et al.,1991; BAUDRY, 1986; CONTZEN & 

WITTE, 1994).  
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1.7. Modelo experimental de epilepsia induzido pelo método do abrasamento  

 

 Os modelos experimentais de epilepsia têm propiciado um melhor 

entendimento da fisiopatologia das epilepsias. Os modelos que reproduzem a ELT 

humana fornecem diversos dados comportamentais, eletrencefalográficos, assim 

como apontam a presença de lesões hipocampais compatíveis com a EMT em 

humanos (LOTHMAN et al., 1995; AVANZINI & FARIELLO, 1997; ENGEL, 1996; 

ISOKAWA, 1997; SANABRIA & CAVALHEIRO, 2000).  

 Um dos modelos de ELT bastante útil para o estudo da epilepsia é o modelo 

induzido por estimulação elétrica denominado kindling (abrasamento), referindo-se à 

atividade do cérebro de gerar atividade epileptiforme em resposta a estímulos 

elétricos repetidos.  Esta estimulação elétrica repetitiva diária é realizada em 

estruturas cerebrais específicas, fundamentalmente do sistema límbico (hipocampo, 

amígdala, córtices entorrinal e piriforme).  Pulsos quadrados de 1 segundo de 

duração Hz e intensidade supralimiar por volta de 100 mA induzem, inicialmente, 

alterações comportamentais ainda imperceptíveis nos animais. A repetição destas 

estimulações provoca progressivamente mudanças eletrencefalográficas e 

comportamentais de natureza epileptiforme, principalmente movimentos 

mastigatórios e orofaciais, com algumas pós-descargas no EEG compatíveis com 

crises parciais focais. Essas crises, inicialmente focais, podem se propagar para 

outras estruturas anatomicamente interconectadas (GODDARD, 1967; GODDARD et 

al., 1969; RACINE et al., 1972; RACINE, 1972a; RACINE, 1972b; SANABRIA & 

CAVALHEIRO, 2000). Racine (1972) descreveu uma escala da evolução 

comportamental para o abrasamento amigdaliano com cinco estadios bem distintos: 
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 Estadio 1 – O animal fica parado, apresenta comportamento de orientação, 

pisca o olho do lado estimulado e apresenta movimentos orofaciais. 

 Estadio 2 – Apresenta as características do estadio 1 acrescido de clonias 

faciais bilaterais, movimentos mastigatórios com ou sem salivação. 

 Estadio 3 – Apresenta as características do estadio 2, acrescidas de clonia 

das patas anteriores. 

 Estadio 4 – Apresenta as características do estadio 3, acrescido de “rearing” 

(o animal fica apoiado nas patas posteriores apresentando clonias de ambas as 

patas anteriores). 

 Estadio 5 – Estadio 4, seguido de perda de equilíbrio e queda (convulsão 

generalizada). 

 Diversos estudos demonstraram que a mudança estrutural induzida pelo 

abrasamento acarreta perda neuronal no hipocampo, giro dentado e em outras 

estruturas límbicas (CAVAZOS & SUTULA, 1990; CAVAZOS et al., 1994); alterações 

na arquitetura sináptica (GEINISMAN et al., 1988) e reorganização das fibras 

musgosas (SUTULA et al., 1988; REPRESA et al., 1989; CAVAZOS et al.,1991).  

 

1.8. Modelo experimental de epilepsia induzido pela aplicação sistêmica de 

pilocarpina 

 

 O modelo induzido pela administração da pilocarpina (agonista colinérgico 

muscarínico) em ratos e camundongos reproduz com grande fidelidade a ELT 

humana (CAVALHEIRO, 1995; CAVALHEIRO et al., 1996). Após um pré-tratamento 

com metilescopolamina para diminuição dos efeitos colinérgicos periféricos, uma 

injeção intraperitonial de 300-380 mg/kg de pilocarpina nesses animais induz uma 
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série de alterações comportamentais e eletrencefalográfica que evolui para um 

estado de crises contínuas (clônicas) que caracterizam o status epilepticus (SE) que 

pode durar 24 horas (fase aguda). Após o período de SE, os animais não 

apresentam sintomatologia comportamental convulsiva e a análise do EEG não 

revela anormalidades. Este período não sintomático, denominado de período 

silencioso ou fase silenciosa, dura de 4 a 44 dias. Finalmente, com a ocorrência da 

primeira crise epiléptica espontânea inicia-se a fase crônica, durante a qual esta 

crise recorre com uma freqüência de 2 a 15 por mês, por toda a vida do animal 

(CAVALHEIRO, 1995; CAVALHEIRO et al., 1996; SANABRIA & CAVALHEIRO, 

2000).  

Acredita-se que o efeito epileptogênico agudo da pilocarpina seja inicialmente 

decorrente do bloqueio de correntes de potássio, promovido pela ativação de 

receptores muscarínicos, que leva à facilitação de descargas tipo burst pelos 

neurônios hipocampais (BERNADO & PRINCE, 1981). Secundariamente, este 

mecanismo pode levar à ativação do sistema glutamatérgico e, conseqüentemente a 

uma excitotoxicidade no hipocampo e em outras estruturas (CAVALHEIRO, 1995).  

Diversos estudos anatomopatológicos desse modelo têm evidenciado 

importantes alterações do tecido nervoso similares ao que se observa em humanos, 

sendo que diferentes estruturas neurais são atingidas, tais como hipocampo, 

complexo amígdalóide, córtex entorrinal e neocórtex (TURSKI et al., 1983). Tais 

alterações correspondem a anormalidades dendríticas e axonais, acompanhadas da 

perda de neurônios e de reação gliótica (CLIFFORD et al., 1987). A perda neuronal é 

principalmente evidente na região hipocampal CA1 e CA3 e no hilo do giro denteado, 

embora também ocorra em outras regiões encefálicas (TURSKI et al., 1983). Outros 

estudos têm demonstrado a existência de reorganização sináptica no giro denteado. 
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O método de Neo-Timm tem permitido a verificação de um padrão de brotamento 

(sprouting) de fibras musgosas nas células granulares do giro denteado (na camada 

supragranular) (MELLO et al., 1992;  SANABRIA & CAVALHEIRO, 2000). Essas 

observações (morte neuronal, atrofia, gliose e reorganização de fibras axonais) são 

compatíveis com a esclerose hipocampal (CAVALHEIRO 1995; SANABRIA e 

CAVALHEIRO 2000).  
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                                               2. Objetivos 
 

 

O presente estudo teve como objetivo caracterizar os diferentes circuitos 

hipocampais de roedores machos adultos da espécie Trinomys yonenagae, através 

de técnicas de eletrofisiologia in vitro, comparando-se os resultados com os obtidos 

em ratos Wistar (Rattus novergicus). Adicionalmente,  procurou-se também verificar 

como o sistema nervoso de animais da espécie Trinomys yonenagae que não 

apresentaram crises convulsivas se comporta em relação a dois modelos clássicos 

de indução de epilepsia. 

 

Os objetivos específicos deste trabalho foram: 

 

1. Avaliar o nível de excitabilidade em fatias hipocampais frente ao protocolo de 

potássio alto.  

2. Analisar o grau de resposta inibitória mediada pelo receptor de GABAA, frente 

ao protocolo de adição de antagonista (bicuculina) deste receptor no líquor 

artificial. 

 

3. Analisar o grau de resposta excitatória glutamatérgica mediada pelo receptor 

do tipo NMDA, através do protocolo da ausência de magnésio no líquor 

artificial.   

 

4. Estudar a potenciação de longo prazo (PLP; LTP long-term potentiation).  

 

5. Descrever o comportamento da espécie Trinomys yonenagae frente a dois 

modelos clássicos de epilepsia: método do abrasamento amigdaliano e 

aplicação sistêmica de pilocarpina. 
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               3. Material e Métodos 
 

 

3.1. Animais e grupos experimentais  

 

Foram utilizados ratos Wistar machos, adultos, pesando entre 250 e 300 g 

provenientes do biotério central da Universidade Federal de São Paulo/ Escola 

Paulista de Medicina (UNIFESP/EPM), e roedores Trinomys yonenagae (TY), 

machos, adultos, pesando entre 115 e 150 g, oriundos do Biotério Central da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) da 

Universidade de São Paulo - USP – Ribeirão Preto – São Paulo.  Ambas as espécies 

foram mantidas no Biotério da Disciplina de Neurologia Experimental, Departamento 

de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo – 

UNIFESP/EPM. Os animais permaneceram em caixas forradas com serragem 

autoclavada, e foram mantidos em temperatura ambiente de 21º ± 2ºC, com 

alternância de luz a cada 12 horas e com livre acesso à água e comida. 

 

3.2. Eletrofisiologia in vitro da área CA1 hipocampal  

 

Foram feitas fatias hipocampais de TY e Wistar machos adultos. Para esta 

finalidade os animais foram anestesiados profundamente com tiopental sódico (75 

mg/kg i.p.; Abbot) e, posteriormente, decapitados mediante o uso de guilhotina. 

Rapidamente, o cérebro foi retirado, submerso em líquido cefalorraquiano artificial 

(LCRa) à 0,5 oC e oxigenado com uma mistura gasosa de 95% de O2 e 5% de CO2 . 

Os hemisférios foram separados e fixados na plataforma de um vibrátomo manual 
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(Campdem). Foram cortadas fatias sagitais de tecido a 400 µm, contendo o 

hipocampo, dissecadas manualmente com agulhas próprias de dissecção em meio 

iluminado com luz fria. Após 30 minutos de incubação, 3 fatias foram colocadas na 

câmara de registro (especial para fatias cerebrais) (“slice chamber”), com perfusão 

contínua de LCRa oxigenado com a mistura gasosa. A temperatura na câmara foi 

mantida a 35 oC por meio de um termorregulador acoplado à mesma. As fatias foram 

continuamente perfundidas com LCRa normal contendo (em mM): NaCl 124; KCl, 

3.5; NaH2PO4, 1.25; MgSO4, 2; CaCl2, 2; NaHCO3 26 e D-glicose, 10. Os potenciais 

pós-sinápticos excitatórios (PPEs – figura 1A) de campo foram oriundos da camada 

dendrítica apical de CA1 do hipocampo (stratum radiatum) e o potencial de ação 

coletivo (“population spike” – figura 1B) foi caracterizado pelos potenciais de campo 

registrados na camada piramidal (stratum radiatum) (figura 2). Esse potencial de 

ação coletivo é um indicativo do número de células piramidais que atingem o limiar 

de disparo, sincronicamente, após estimulação ortodrômica ou antidrômica.  
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     Registro da LTP 
    Registro dos protocolos              
          de Excitabilidade 

Estimulação 
Ortodrômica 

Figura 2. Diagrama representativo da fatia hipocampal da área CA1 

hipocampal de Wistar/TY e configuração básica para registros 

eletrofisiológicos extracelulares. Todos os estímulos foram realizados nas 

fibras da Via colateral de Schaffer; registros extracelulares da LTP foram 

coletados do stratum radiatum de CA1 e os registros extracelulares dos 

demais protocolos foram obtidos do stratum piramidale de CA1.  Figura 

adaptada de NEVES et al., 2008. 

Figura 1. Respostas extracelulares típicas de CA1. A – registro representativo 

de um potencial pós-sináptico excitatório (PPE):  a- artefato de estímulo.                

b- descargas das fibras, correspondente ao número de fibras pré-sinápticas que 

estão sendo ativadas. c-  PPE.  B- registro representativo de um potencial de ação 

coletivo (PAC): a- artefato de estímulo,  b- PAC.  c- PPE que aparece invertido. 
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Estes potenciais extracelulares foram obtidos através de micropipetas de 

borosilicato preenchidas com uma solução NaCl a 1M com uma resistência de 4 a 6 

MΩ e foram evocados por estimulação elétrica nas fibras aferentes de CA1 (via 

colateral de Schaffer) usando um microeletrodo bipolar  de platina-irídio.  Um 

estímulo-teste foi aplicado usando uma unidade isoladora e ajustada com pulsos de 

duração de 20-50 µs e 3 a 50 V de intensidade para produzir curvas de entrada-

saída (I/O - “input-output curves”). Os sinais eletrofisiológicos foram amplificados 

através do sistema AXOCLAMP-2 (Axon, Instruments, inc), digitalizados pelo sistema 

DIGIDATA 1200 e gravados no computador pelo programa PCLAMP6. A figura da 

página seguinte (figura 3) ilustra equipamentos utilizados nos experimentos de 

eletrofisiologia desta tese.   
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Figura 3. Fotos ilustrativas dos equipamentos de eletrofisiologia. A – (1) 

gaiola de Faraday, (2) lupa binocular, (3) câmara de registro, (4) termorregulador 

da câmara de registro, (5) microcomputador com interface de digitalização e 

software para aquisição e processamento de sinal, (6) osciloscópio, (7) caixa 

estimuladora, (8) amplificador AXOCLAMP-2B, (9) Master-8, (10) pré-amplificador 

diferencial AC-DC. B - (1) eletrodo de estímulo, (2) headstage para captação do 

sinal extracelular, (3) micromanipulador. C – (1) local da câmara onde foram 

posicionadas as fatias hipocampais para registro.     
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3.3. Protocolos de Estimulação 

 

3.3.1. Protocolo do Potássio Alto  

 

Este protocolo foi utilizado aumentando-se as concentrações de KCl do LCRa 

perfundido na câmara de registro (5 e 7,5 mM) de acordo com trabalho anteriores  

(KORN et al., 1987; SILVA, 2005).  

 

3.3.2. Protocolo da Bicuculina  

 

O estudo de inibição GABAérgica foi feito através da adição de bicuculina 10 

µM (Sigma) no LCRa como descrito em trabalho anterior (CURTIS & FELIX, 1971). 

Adicionalmente, nas mesmas fatias submetidas a este protocolo, registros 

eletrofisiológicos foram coletados com a perfusão do LCRa com concentrações 

maiores de KCl (5 e 7,5 mM) e contendo a bicuculina 10 µM.  

 

3.3.3. Protocolo do Zero Magnésio (0 Mg2+)  

 

 As fatias foram banhadas com LCRa sem MgSO4 durante 1 hora e 40 

minutos, de acordo com o protocolo descrito por Mody (1987). Durante os 20 minutos 

de gravação após 1 h e 40 minutos de perfusão do LCRa sem magnésio foi 

verificado  se houve ou não atividade espontânea.   

 

3.4. Estudo da Potenciação a Longo Prazo  
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Nos estudos da Potenciação a Longo Prazo (PLP, Long Term Potentiation - 

LTP) os estímulos foram ajustados para causar 65 % da resposta máxima analisada 

através das curvas de entrada-saída. Um traço controle foi registrado ao estímulo-

teste, por cerca de 30 minutos, para que se estabilizasse uma resposta basal. Para 

induzir o LTP, um estímulo de alta freqüência (EAF) (200 Hz) foi aplicado pelo 

mesmo eletrodo de estimulação. Depois do EAF procedeu-se a um novo estímulo-

teste e as respostas foram registradas por 1 hora e trinta minutos. 

 

3.5. Análise Estatística 

 

Os dados relativos ao protocolo da LTP dentro dos grupos foram processados 

estatisticamente através do teste de Friedman (não paramétrico) seguido do teste de 

comparação múltipla de Dunn, assumindo-se grau de significância para P < 0,05. Já 

os dados relativos ao protocolo da LTP entre as duas espécies foram processados 

estatisticamente através do teste Mann-Whitney (teste não paramétrico). 

A análise estatística para detectar as diferenças parâmetros eletrofisiológicos 

do PPE e do potencial de ação coletivo, entre os grupos foi realizada pelo teste T de 

Student. Em todos os testes foi fixado em 0,05 o nível de rejeição da hipótese de 

nulidade. Todos os valores foram expressos como média ± desvio padrão. Valores 

significantes em gráficos e tabelas foram assinalados com asteriscos.  

Para a realização de todos os testes estatísticos foi utilizado o programa 

GraphPad InStat® (versão 3.00) e o programa GraphPad Prism® (versão 3.00) para 

a confecção dos gráficos. 
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3.6. Modelos experimentais de epilepsia induzidos pelo método do 

abrasamento amigdaliano e pela aplicação sistêmica de pilocarpina  

 

Adicionalmente, alguns animais entre aqueles que não manifestaram crises 

convulsivas foram submetidos aos modelos experimentais de epilepsia supracitados, 

com o propósito de verificar como o sistema nervoso da espécie Trinomys 

yonenagae se comporta em relação aos padrões já bem estabelecidos na literatura 

para outras espécies nestes dois modelos. 

 

3.6.1. Procedimento cirúrgico para implantação dos eletrodos de profundidade 

para registro eletrencefalográfico e indução do abrasamento amigdaliano 

 

 Os animais foram submetidos à anestesia geral pela aplicação de xilazina e 

quetamina 1:1 (i.p.). Depois de anestesiados, os animais foram tricotomizados na 

região superior da cabeça e fixados no aparelho estereotáxico através de barras           

intra-auriculares nos meatos auditivos externos, tendo como o terceiro ponto de 

fixação os dentes incisivos superiores.   

 Após a antissepsia com álcool iodado na região tricotomizada, procedeu-se a 

incisão na pele da região da cabeça, no sentido antero-posterior. As bordas foram 

rebatidas lateralmente e mantidas separadas por afastadores, mantendo desta 

maneira o campo cirúrgico bem exposto. Em seguida, o periósteo foi removido e o 

crânio foi lavado com gaze embebido em solução fisiológica para permitir uma boa 

visualização das suturas cranianas.  

 Os eletrodos de profundidade eram bipolares e constituídos por dois 

filamentos torcidos de níquel-cromo de 100 micrômetros de diâmetro, revestidos por 



 27 

uma fina camada de verniz, exceto nas extremidades, lixadas antes da montagem 

dos capacetes. Para o experimento do abrasamento amigdaliano, as coordenadas 

estereotáxicas em relação ao bregma dos pontos para a implantação dos eletrodos 

na espécie Trinomys yonenagae foram: 2,5 mm (antero-posterior), 4,5 mm (latero-

lateral) e 8,5 mm (dorso-ventral). Para o registro eletrencefalográfico do TY para o 

experimento da indução do status epilepticus induzido pela pilocarpina, as 

coordenadas foram em relação ao bregma: 3,8 mm (antero-posterior), 2,2 mm 

(latero-lateral) e 2,6 mm (dorso-ventral).  

 Após a colocação das coordenadas estereotáxicas no aparelho estereotáxico, 

com o auxílio de uma furadeira Dremel de 4 velocidades, com uma broca 

odontológica fixada, perfurou-se a caixa craniana nos pontos determinados e os 

eletrodos bipolares foram implantados no hipocampo ou na amígdala, de acordo com 

o experimento ao qual o animal se destinava. Três parafusos de aço inoxidável foram 

inseridos no crânio de forma que suas extremidades tocassem somente a superfície 

do córtex, dois na região occipital, dispostos simetricamente em relação a sutura 

média, para registro eletrocorticográfico, e o outro na região do seio frontal para 

servir como eletrodo indiferente. 

 Os eletrodos de profundidade e os três de superfície foram conectados a um 

microconector de 5 saídas fixado no crânio do animal. Esta fixação foi realizada 

utilizando-se um cimento acrílico que, após o seu endurecimento, fixou o conector à 

cabeça do animal e promoveu o isolamento do sistema. Em seguida, a pele foi 

rebatida e feita a sutura na região posterior do capacete de forma que o soquete 

(conjunto de eletrodos mais o microconector com 5 saídas) ficasse exposto. 
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 Após o procedimento cirúrgico, os animais foram colocados em gaiolas 

individuais de aço inoxidável e levados ao biotério, onde permaneceram por 

aproximadamente uma semana antes dos experimentos. 

 

3.6.2. Registro da atividade elétrica 

 

 Para o registro da atividade eletrencefalográfica, os animais foram colocados 

dentro de uma caixa de acrílico transparente de 50 x 25 x 25 cm instalada com 

sistema de aterramento representado pela gaiola de Faraday. O microconector 

fixado à cabeça do animal foi ligado ao conector por meio de um cabo flexível e 

blindado, permitindo a movimentação do animal dentro da caixa sem que ocorresse 

torção do cabo e diminuindo desta forma a ocorrência de artefatos dos registros 

(figura 4-A). Os fios do conector foram ligados diretamente ao aparelho 

eletrencefalográfico da marca Berger, modelo TP 119, onde foram coletados os 

registros eletrencefalográficos (figura 4-B). Para o registro foram utilizados dois 

canais: um para o hipocampo ou amígdala e outro para o córtex. A velocidade do 

papel foi de 10 mm/seg. 
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3.6.3. Modelo experimental de epilepsia induzido pelo método do abrasamento 

 

 Após conectar o animal ao sistema de registro eletrencefalográfico (5-8 dias 

após o ato cirúrgico), realizou-se a determinação do limiar de pós-descarga. Em 

cada animal foram aplicados estímulos elétricos com uma voltagem inicial de        2,5 

volts, liberados por um estimulador de ondas quadradas, bifásicas, com 1 

milisegundo de duração e freqüência de 60 Hz, por 2 segundos. A cada 15 minutos 

um novo estímulo, maior que o anterior foi dado até se obter o limiar para a pós-

descarga.  

 A partir do dia seguinte à obtenção deste valor de limiar, os animais passaram 

a ser individualmente estimulados com o seu valor de ativação de limiar para pós-

Figura 4. Sistema de registro eletrencefalográfico. A – (1) gaiola de Faraday, 

(2) caixa de acrílico, (3) animal utilizado no experimento, (4) cabo flexível e 

blindado. B – (1) aparelho eletrencefalográfico, (2) folha onde são coletados os 

registros, (3) registro cortical, (4) registro do hipocampo ou da amígdala.    
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descarga, uma vez a cada 24 horas. Antes de cada estímulação elétrica, foi 

realizado o registro da atividade basal. Em seguida, foi aplicado o estímulo elétrico e 

feito o registro após este estímulo para a detecção das respostas 

eletrencefalográficas. Concomitantemente, foram observadas as alterações 

comportamentais que viessem a ocorrer, de acordo com a escala de RACINE (1972).  

 Os animais foram considerados abrasados quando exibiram crises 

convulsivas generalizadas (estadio 5) por 3 vezes consecutivas. Após a conclusão 

da indução, os cérebros foram processados histologicamente. 

 

3.6.4. Modelo experimental de epilepsia induzido pela aplicação sistêmica de 

pilocarpina 

 

 Os animais da espécie Trinomys yonenagae utilizados neste experimento 

receberam inicialmente uma aplicação subcutânea de metil-escopolamina (1 mg/kg - 

Sigma) dissolvida em NaCl 0,9 %, 30 minutos antes da injeção intraperitonial de 

pilocarpina 4 % (250 mg/kg) também dissovida em salina 0,9 %. A administração da 

metil-escopolamina visou atenuar os efeitos colinérgicos periféricos provocados pela 

pilocarpina.  Foi feito o registro eletrencefalográfico das atividades: basal, após 

aplicação da metil-escopolamina, após aplicação da pilocarpina, durante o status 

epilepticus e após a administração do Diazepam (utilizado para interromper o SE 

após 3 horas de seu início). Durante o registro eletrencefalográfico, foram verificados 

os aspectos comportamentais. Após os animais terem interrompidos o SE, eles 

foram guardados em gaiolas individuais e seus cérebros retirados 1-4 dias após, 

para processamento histológico.   
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3.7. Ética dos procedimentos experimentais 

 

 Os protocolos experimentais utilizados neste trabalho foram aprovados pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital São Paulo/ Universidade Federal de São 

Paulo, processo número: 0798/05.  
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                                           4. Resultados 
 

4.1. Registros Extracelulares  

 

4.1.1. Respostas obtidas na camada piramidal de CA1 

 Respostas extracelulares ortodrômicas típicas de CA1 (potencial de ação 

coletivo) foram encontradas na espécie Trinomys yonenagae (TY) e no rato Wistar 

(figura 1) com as mesmas características descritas em trabalhos realizados em ratos 

Wistar (SCHWARTZKROIN, 1975; 1977).   

 

 

                         

                            

 

 

 

 

Figura 1. Potenciais de ação coletivos registrados após os estímulos ortodrômicos 

no rato Wistar e na espécie TY, obtidas na camada piramidal de CA1 hipocampal a 

partir de estímulos na via colateral de Schaffer, durante perfusão do líquido 

cefalorraquidiano artificial normal.   

2 mV 
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            Wistar Trinomys yonenagae 
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No líquido cefalorraquidiano artificial (LCRa) normal, o limiar para o 

aparecimento do potencial de ação coletivo foi de 18,89 ± 5,86 V no TY (n = 9) e de 

16,20 ± 6,26 V no Wistar (n = 5), não tendo sido detectadas diferenças 

estatisticamente significativas nesta concentração normal de potássio (3,5 mM) e 

nem nas concentrações de 5 mM (13,33 ± 3,57 V  e 12,40 ± 3,36 V; em TY e em 

Wistar, respectivamente) e 7,5 mM (9,89 ± 2,42 V  e 8,80 ± 1,30 V; em TY e em 

Wistar, respectivamente) de potássio entre as duas espécies. Com relação à 

redução do limiar ao longo dos protocolos, foram detectadas diferenças 

estatisticamente significativas dentro do grupo TY entre as concentrações de 3,5 e 5 

mM e entre 3,5 e 7,5 mM, enquanto que em Wistar as diferenças foram detectadas 

somente entre as concentrações de 3,5 e 7,5 mM (figura 2). Não houve o 

aparecimento de atividade espontânea em nenhum dos grupos de TY e Wistar em 

nenhuma das concentrações de potássio utilizadas (3,5; 5 e 7,5 mM).  
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Figura 2. Limiar para o aparecimento do potencial de ação coletivo em 

diferentes concentrações de potássio (3,5; 5 e 7,5 mM). Note que tanto em TY 

(gráfico expresso em média ± E. P. M.) quanto em Wistar foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas. * P < 0,05, ** P < 0,01 e *** P < 0,001 

(ANOVA de medidas repetidas com pós-teste de comparação múltipla de           

Tukey-Kramer).   
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O limiar para o aparecimento do potencial de ação coletivo pelo bloqueio de 

mecanismos inibitórios GABAérgicos através da administração de bicuculina 10 µM 

foi de 10,80 ± 3,96 V no TY (n = 5) e de 8,00 ± 2,12 V no Wistar (n = 5), não tendo 

sido detectadas diferenças estatisticamente significativas entre as duas espécies 

nesta concentração e nem quando a solução de bicuculina 10 µM foi preparada em 

LCRa com maiores concentrações de potássio de 5 mM (9,60 ± 2,12 V e 5,80 ± 1,64 

V em TY e em Wistar, respectivamente) e  7,5 mM (7,00 ± 2,45 V e 4,80 ± 1,64 V em 

TY e em Wistar, respectivamente). Com relação à redução do limiar ao longo dos 

protocolos, foram detectadas diferenças estatisticamente significativas dentro dos 

grupos TY e Wistar nas diferentes soluções contendo bicuculina quando comparadas 

ao LCRa normal (figura 3).   
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Figura 3. Limiar para o aparecimento da potencial de ação coletiva no líquor artificial normal 

e em solução de bicuculina 10 µM preparada em LCRa em diferentes concentrações de 

potássio (3,5; 5 e 7,5 mM, identificados no gráfico respectivamente como Bicuc., Bicuc+K5 e 

Bicuc+K7,5). Note que foram encontradas diferenças estatisticamente significativas tanto em TY 

como em Wistar quando os limiares (gráfico expresso em média ± E. P. M.) das fatias submetidas 

às soluções contendo bicuculina foram comparados com as mesmas fatias perfundidas no líquor 

artificial normal (identificado no gráfico como LCRa K3,5). * P < 0,05; ** P < 0,01 e *** P < 0,001 

(ANOVA de medidas repetidas com pós-teste de comparação múltipla de Tukey-Kramer). 
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A administração de solução de bicuculina 10 µM causou o surgimento de 

atividade espontânea em 20 % dos animais do grupo TY e do grupo Wistar. Ao 

serem perfundidas com solução de bicuculina 10 µM preparada em LCRa com 

concentração maior de potássio (5 mM), as fatias cerebrais dos animais do grupo TY 

que não apresentaram atividade espontânea com bicuculina 10 µM preparada em 

LCRa normal, também não apresentaram atividade espontânea nesta solução. O 

mesmo não ocorreu com as fatias cerebrais dos animais do grupo Wistar que não 

apresentaram atividade espontânea na solução de bicuculina 10 µM, as quais todas 

apresentaram atividade espontânea nesta segunda solução. Após a perfusão desta 

segunda solução, foi realizada a perfusão de solução de bicuculina 10 µM preparada 

em solução LCRa na maior concentração de potássio (7,5 mM). Nesta solução, as 

fatias cerebrais de 50 % dos animais do grupo TY que ainda não tinham apresentado 

atividade espontânea nas duas soluções anteriores, apresentaram atividade 

espontânea.     

 

4.1.2. Protocolo do Potássio Alto 

 

 Todos os resultados estão expressos na tabela 1. No protocolo de elevação 

de potássio do meio extracelular, os valores da amplitude e duração do potencial de 

ação coletivo não apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre o 

grupo de TY quando comparado com Wistar (figuras 4 e 5). Também não ocorreu o 

aparecimento de atividade espontânea em nenhuma das duas espécies.  
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Grupo 

    n                                                      

Wistar 

5 

TY 

9 

                                                        

Limiar de disparo                        Potássio 3,5 mM 

do potencial de                           Potássio 5 mM 

ação coletivo                               Potássio 7,5 mM 

 

   
 

16,20 V + 6,26 

12,4 V + 3,36 

8,8 V + 1,30 

 

 

18,89 V + 5,86 

13,33 V + 3,57 

9,89 V + 2,42 

                                                      

Número de espículas                 Potássio 3,5 mM 

espículas na                                 Potássio 5 mM 

estimulação máxima (50 V)      Potássio 7,5 mM 

 

 

 

1 

1 

1,4 + 0,55 

 

 

 

1 

1 

1,33 + 0,5 

 

                                                       Potássio 3,5 mM 

Atividade espontânea                Potássio 5 mM 

                                                       Potássio 7,5 mM 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

 

Amplitude do potencial             Potássio 3,5 mM 

de ação coletivo na                    Potássio 5 mM 

estimulação máxima (50 V)      Potássio 7,5 mM 

 

 

- 7,52 mV + 

5,13 

- 8,12 mV + 

5,71 

- 8,81 mV + 

6,57 

 

 

- 7,32 mV + 

5,50 

- 7,95 mV + 

5,34 

- 8,35 mV + 

5,01 

 

                                                     

Duração do potencial                Potássio 3,5 mM 

de ação coletivo na                    Potássio 5 mM 

estimulação máxima (50 V)      Potássio 7,5 mM 

 

 

14,99 ms + 

5,64 

15,40 ms + 

6,30 

17,32 ms + 

4,15 

 

 

23,28 ms + 

10,62 

24,88 ms + 

13,10 

25,39 ms + 

11,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabela 1. Resultados dos parâmetros eletrofisiológicos em TY e Wistar – Protocolo do 

Potássio Alto. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre o grupo TY 

quando comparado com o grupo Wistar. Valores numéricos expressos em média ± desvio padrão.   
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Figura 4. Gráficos representativos das médias das amplitudes do potencial de ação 

coletivo da espécie TY (n = 9) e ratos Wistar (n = 5) com estímulos de 30 a 50 V em LCRa 

com diferentes concentrações de potássio (Média ± E.P.M.). A- Respostas ortodrômicas do 

stratum piramidale de CA1 (LCRa normal). B- Respostas ortodrômicas do stratum piramidale de 

CA1 (LCRa com 5 mM de K+ ) e C- Respostas ortodrômicas do stratum piramidale de CA1 (LCRa 

com 7,5 mM de K+ ).   

 

A B C 

A B C 

Figura 5. Gráficos representativos das médias das durações do potencial de ação coletivo 

da espécie TY (n = 9) e ratos Wistar (n = 5) com estímulos de 30 a 50 V em LCRa com 

diferentes concentrações de potássio (Média ± E.P.M.). A- Respostas ortodrômicas do 

stratum piramidale de CA1 (LCRa normal). B- Respostas ortodrômicas do stratum piramidale de 

CA1 (LCRa com 5 mM de K+ ) e C- Respostas ortodrômicas do stratum piramidale de CA1 (LCRa 

com 7,5 mM de K+ ).   
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4.1.3. Efeitos da inibição GABAérgica (protocolo da Bicuculina) 

 

 O bloqueio de mecanismos inibitórios GABAérgicos (bicuculina 10 µM) não 

apresentou diferenças significativas nas amplitudes do potencial de ação coletivo 

entre as espécies TY e Wistar  e também não quando os tecidos foram submetidos à 

perfusão de LCRa com bicuculina 10 µM em concentrações maiores de potássio (5 

mM e 7,5 mM) (figura 6). Todos os resultados estão expressos na tabela 2. 

 

Grupo 

    n                                                      

Wistar 

5 

TY 

5 

                                                      

                                            LCRa com [K+] 3,5 mM 

Limiar de disparo                Bicuculina 10 µM em LCRa com [K+] 3,5 mM  

do potencial de                   Bicuculina 10 µM em LCRa com [K+] 5 mM  

ação coletivo                      Bicuculina 10 µM em LCRa com [K+] 7,5 mM 
 

 
16,20 V + 6,26 
 

8,00 V + 2,12 

 5,80 V +1,64 

4,80 V + 1,64 
 

      

    18,80 V + 5,98 
 

10,80 V + 3,96 

9,60 V + 4,28 

7,00 V + 2,45 

 

                                                       

Número de espículas          LCRa com [K+] 3,5 mM 
espículas na                        Bicuculina 10 µM em LCRa com [K+] 3,5 mM  
estimulação                         Bicuculina 10 µM em LCRa com [K+] 5 mM  
máxima (50 V)                     Bicuculina 10 µM em LCRa com [K+] 7,5 mM  
 

 
1 

6,8 + 1,64 

7,4 + 3,5 

9,8 + 11,03 
 

 
1 

7 + 7 

10 + 9 

12 + 7 
 

                                                        

                                                       LCRa com [K+] 3,5 mM  

Atividade espontânea          Bicuculina 10 µM em LCRa com [K+] 3,5 mM 

                                             Bicuculina 10 µM em LCRa com [K+] 5 mM 

                                             Bicuculina 10 µM em LCRa com [K+] 7,5 mM 

 

 

Não 

 
20% 

 
80% restantes 

atingiram 

____  

 

Não 

 
20% 
____ 

Outros 40% 
atingiram 

 

 

Amplitude do potencial          LCRa com [K+] 3,5 mM 
de ação coletivo na               Bicuculina 10 µM em LCRa com [K+] 3,5 mM  
estimulação                           Bicuculina 10 µM em LCRa com [K+] 5 mM 
máxima (50 V)                       Bicuculina 10 µM em LCRa com [K+] 7,5 mM      
 

 
-7,52 mV + 5,13 

 
 -9,09 mV + 6,69 
 
- 9,22 mV + 6,44 

- 6,37 mV + 4,11  

 

 
- 9,22 mV + 5,65 

 
 -8,37 mV + 4,57 

  
 -7,04 mV + 5,45  

 
- 9,62 mV + 5,60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Resultados dos parâmetros eletrofisiológicos em TY e Wistar – Protocolo da Bicuculina. 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os TY e os Wistar. Valores numéricos 

expressos em média ± desvio padrão.   
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4.1.4. Respostas glutamatérgicas (protocolo do 0 Mg2+)  

 
 O efeito da retirada do íon magnésio foi estudado em fatias hipocampais em 

TY (n = 4) e em Wistar (n = 5). Antes da perfusão do LCRa sem magnésio o limiar de 

disparo do potencial de ação coletivo no LCRa normal foi 10,75 V + 10,21 em TY e 

7,6 V + 1,67 no Wistar e a amplitude e duração do potencial de ação coletivo na 

estimulação máxima (50 V) foram -6,70 mV + 2,88 e 26,84 ms + 5,03 em TY e -5,56 

mV + 2,27 e 24,62 ms + 7,78 em Wistar, sendo que nenhum destes valores 

apresentaram diferenças estatísticas. Durante os 20 minutos de gravação após 1 h e 

40 minutos de perfusão do LCRa sem magnésio foi detectada a presença de 

atividade espontânea em todos os animais das duas espécies (figuras 7 e 8) e 

eventos similares à depressão alastrante foram detectados somente nos TY, em 3 

animais (figura 7). Foram detectados bursts interictais espontâneos anteriores ao 

aparecimento de eventos similares à depressão alastrante em TY (figuras 9 e 10).  

Figura 6. Gráficos das médias das curvas de E/S (entrada/saída) da espécie TY (azul) e ratos Wistar 

(preto) com estímulos de 30 a 50 V em LCRa e LCRa + bicuculina 10 µM em diferentes 

concentrações de potássio (Média ± E. P. M.).    
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  Descargas epileptiformes espontâneas e evento similar à 
depressão alastrante registrados durante 20 minutos após 1 h e 40 min de 
perfusão de líquido cefalorraquidiano artificial sem Magnésio em fatias 
hipocampais na região CA1 de . Cada letra (A-D) 
corresponde ao registro de  um animal distinto. 

Figura 8.

Trinomys yonenagae
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      Figura 7. 
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  Descargas epileptiformes espontâneas registradas durante 20 
minutos após 1 h e 40 min de perfusão de líquido cefalorraquidiano artificial 
sem Magnésio em fatias hipocampais na região CA1 de ratos Wistar. Cada 
letra (A-E) corresponde ao registro de  um animal distinto. 

Figura 9.

 

 
 
 
      Figura 8. 
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  Figura 10. Bursts 

Trinomys 
yonenagae

interictais espontâneos (BIE) anteriores ao aparecimento periódico de eventos 
similares à depressão alastrante (DA) registrados durante 20 minutos após 1 h e 40 min de perfusão de 
líquido cefalorraquidiano artificial sem Magnésio em fatia hipocampal  na região CA1 de um 

.   - 20 minutos de registro com perfusão de LCRa sem Mg no TY. - Detalhe dos BIE.  - 
Detalhe de 3 BIE imediatamente anteriores ao primeiro evento similar à DA.  - Detalhes dos 2 BIE 
imediatamente anteriores ao primeiro evento similar à DA.    
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  Figura 11. Bursts 

Trinomys 
yonenagae

interictais espontâneos (BIE) anteriores ao aparecimento de evento similar à 
depressão alastrante (DA) registrados durante 20 minutos após 1 h e 40 min de perfusão de líquido 
cefalorraquidiano artificial sem Magnésio em fatia hipocampal  na região CA1 de um 

.   - 20 minutos de registro com perfusão de LCRa sem Mg no TY. - Detalhe de A.  - 
Detalhe do registro de 1 correspondente a algumas dezenas de segundos anteriores e até o início do 
evento similar à DA. -  BIE  anteriores ao  evento similar à DA.  -  Detalhes dos BIE.     
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4.1.5. Estudo da potenciação de longo prazo (PLP) LTP 

 

 Potenciais pós-sinápticos excitatórios utilizados para o estudo da potenciação 

de longo prazo (Long term potentiation – LTP) foram captados no stratum radiatum 

de CA1 após estimulação das fibras colaterais de Schaffer. Não foi encontrada 

diferença estatisticamente significativa nos estímulos-testes: 10,8 ± 5,91 V e 9,6 ± 

3,51 V em TY (n = 4) e em Wistar (n = 5), respectivamente (figuras 11 e 12).     
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 Figura 12. Análise eletrofisiológica da plasticidade sináptica de CA1 em TY e em ratos 

Wistar. Não houve diferença estatisticamente significativa entre as duas espécies.  

            Wistar Trinomys yonenagae 

Figura 11. Potenciais pós-sinápticos excitatórios 2 minutos após o estímulo de alta 

freqüência (200 Hz) na via colateral de Schaffer do rato Wistar e da espécie TY, obtidos no 

stratum radiatum de CA1 hipocampal.  
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4.1.6. Modelos experimentais de epilepsia induzidos pelo abrasamento 

amigdaliano e pela pilocarpina (considerações) 

 

 Devido à disponibilidade de um número reduzido de Trinomys restantes após 

os experimentos in vitro, os quais se constituíram no foco principal deste trabalho de 

tese, os resultados dos experimentos de indução de epilepsia no presente trabalho 

assumem um caráter descritivo, uma vez que a quantidade utilizada impede uma 

análise estatística. Independentemente deste fato, como será visto adiante, os 

achados permitem nortear futuros trabalhos com estes modelos para a espécie 

Trinomys yonenagae, além de contribuirem para a aquisição de um maior 

conhecimento sobre o comportamento do sistema nervoso desta espécie em relação 

aos padrões já bem estabelecidos na literatura para outras espécies nestes dois 

modelos. 

 

4.1.6.1. Modelo experimental de epilepsia induzido pelo método do 

abrasamento 

 

 Dos 3 animais TY disponíveis para o abrasamento, o único que atingiu o 

estadio 5 apresentou este estadio no décimo sexto dia de estimulação, similar ao 

atingido por ratos Wistar quando submetidos ao abrasamento. Durante o processo 

de abrasamento foram observadas clonias de cabeça, de pata e movimentos 

intensos das vibrícias. O estadio 5 foi bem caracterizado, com a presença do 

“rearing” (o animal fica apoiado nas patas posteriores apresentando clonias de 

ambas as patas anteriores) seguido de perda de equilíbrio e queda (convulsão 
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generalizada) (figura 13).  A duração da pós-descarga no estadio 5 em TY foi 

também similar à encontrada em outras espécies descritas na literatura.  

 

   

 

 

Na figura 14 podem-se visualizar alterações eletrencefalográficas registradas 

durante o processo de abrasamento no TY.  Observou-se já no estadio I que após a 

estimulação elétrica, a amígdala apresentou descargas epileptiformes de grande 

amplitude, com propagação para o córtex, embora com predominância de descargas 

de menor amplitude quando comparadas às ocorridas na amígdala. Esta diferença 

na apresentação dos grafoelementos acentuou-se no estadio V, onde continuou 

ocorrendo a propagação das descargas epileptiformes de alta freqüência e amplitude 

no sentido amígdalo-cortical, porém com uma duração muito maior em ambas as 

regiões registradas. 

 

 

 

 

 

Figura 13. Seqüência comportamental típica do estadio 5 do abrasamento amgdaliano 

observado em Trinomys yonenagae. 1 - “Rearing”. 2 – Perda de equilíbrio. 3 – Queda. 

1 2  3 
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Córtex 

Córtex 

Amígdala 

Amígdala 

A                                             Estadio I 

   B                                                    Estadio V 

Figura 14. Traçado eletrencefalográfico obtido durante o desenvolvimento do modelo de 

abrasamento amigdaliano em Trinomys yonenagae.  A- Após a estimulação elétrica (setas 

indicam o artefato de estimulação) durante o estadio I observou-se o surgimento de descargas 

epileptiformes de grande amplitude com propagação para o córtex. B- No estadio V nota-se a 

pós-descarga de longa duração que se propaga para o córtex, porém com predominância de 

descargas epileptiformes com menores amplitudes em relação às observadas na amígdala.   
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4.1.6.2. Modelo experimental de epilepsia induzido pela aplicação sistêmica de 

pilocarpina 

 

 Com o objetivo de obtermos o status epilepticus (SE) sem mortalidade, os 

quatro TY utilizados neste experimento receberam 30 minutos após a dose de   

metil-escopolamina (1 mg/kg), uma dose de pilocarpina de 250 mg/kg, inferior a 

empregada em outras espécies descritas na literatura. Esta dose foi suficiente para a 

obtenção do SE em todos os TY, os quais permaneceram vivos durante as três 

horas de SE, que foi interrompido pela administração de Diazepam.  

 

4.1.6.2.1. Análise comportamental 

 

Após a administração da pilocarpina, observaram-se as seguintes alterações 

comportamentais: automatismo mastigatório, clonias das patas dianteiras e clonias 

da cabeça. Também ocorreu neste período o surgimento de crise generalizada 

comportamental (figura 15), onde se observou clonia generalizada, elevação corporal 

com apoio nas patas posteriores (rearing).  

O período de latência para o início do SE após a aplicação da pilocarpina foi de 

50,5 ± 18,3 minutos. O estado de crises contínuas clônicas e duradouras do SE 

observados nos TY foram típicos daqueles vistos em ratos e em camundongos 

quando submetidos ao modelo de indução de epilepsia pela pilocarpina, bem como a 

evolução do SE ao longo dos experimentos, com uma diminuição gradual do 

intervalo de tempo das clonias. Ao final de três horas de SE, a aplicação sistêmica 

de Diazepam mostrou-se eficaz para cessar as alterações comportamentais e 

eletrográficas. 
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Figura 15. Seqüência comportamental de crise generalizada observado em Trinomys 

yonenagae após aplicação de pilocarpina. 1 – Clonia de patas dianteiras. 2-4 – Início da 

posição de rearing com manutenção da clonia das patas dianteiras 5 – Rearing. 6 – Retorno à 

posição inicial com manutenção das clonias.  
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4.1.6.2.2. Análise eletrencefalográfica 

 

 Após a aplicação da pilocarpina ocorreu uma seqüência de alterações 

eletrencefalográficas características de atividade epiléptica. No córtex e no 

hipocampo observaram-se a presença de espículas de alta amplitude quando 

comparadas ao estado anterior à aplicação da pilocarpina. Durante o SE se 

observaram tanto no córtex como no hipocampo a presença de espículas de alta 

amplitude, com descargas epileptiformes contínuas e com a periodicidade mais 

evidente no hipocampo (figura 16).   

 

Córtex Hipocampo

3 h SE

1 h SE

30 min SE

6 min SE

Diazepam

Metil-escopolamina

Pilocarpina

 

 

 
Figura 16. Traçado eletrencefalográfico do Trinomys yonenagae durante o procedimento 

de indução do status epilepticus induzido pela pilocarpina. Observa-se o aumento da 

amplitude das espículas após a aplicação da pilocarpina. Ao longo do SE as espículas variaram 

em freqüência e em amplitude. Após aplicação do Diazepam nota-se a suspensão da crise 

eletrográfica. 

1 
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                                             5. Discussão 
 

 

5.1. Avaliação do nível de excitabilidade em fatias hipocampais frente ao 

protocolo de potássio alto. 

 

 O limiar para o aparecimento do potencial de ação coletivo (indicativo do 

número de neurônios piramidais que dispararam potenciais de ação sincronicamente 

frente à estimulação elétrica das fibras colaterais de Schaffer)                 

(ANDERSEN et al., 1971) não diferiu estatisticamente na espécie TY daquele 

registrado em ratos Wistar. Embora as diferentes concentrações de potássio 

utilizadas não elicitaram atividade espontânea em nenhuma das duas espécies e os 

valores da amplitude e duração do potencial de ação coletivo não apresentaram 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos de TY e Wistar, pôde-se 

verificar uma maior sensibilidade ao aumento gradual da concentração do potássio 

no LCRa,  evidenciada pela diferença estatisticamente significativa dos limiares 

encontrados dentro do grupo TY entre as concentrações de 3,5 e 5 mM e entre 3,5 e 

7,5 mM, enquanto que dentro do grupo Wistar essa diferença foi detectada somente 

entre as concentrações de 3,5 mM e 7,5 mM.  

Os canais de potássio (figura 17) são essenciais no controle do potencial de 

membrana das células, na regulação do volume celular, em mecanismos envolvidos 

no movimento de sais através das membranas e na secreção de hormônos e 

neurotransmissores. Alterações qualitativas e/ou quantitativas destes canais podem 
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prejudicar a circuitaria neuronal ao ponto de produzir fenômenos convulsivos agudos 

ou até mesmo gerar epilepsia. Uma vez que estes canais mediam correntes de 

potássio e aumentam a condutância da membrana, eles tendem a hiperpolarizar a 

célula e atenuar os efeitos dos estímulos excitatórios. A relevância clínica de 

alterações nestes canais pode ser constatada por algumas formas hereditárias de 

doenças em humanos causadas por defeitos genéticos nos mesmos, como as 

convulsões neonatais benignas (STEINLEIN, 2001) e a ataxia episódica (BROWNE 

et al., 1994).   

 

 

 

 Figura 1. Dendrograma de 71 canais de potássio de mamífero clonados. Legendas:  

ST = Segmento transmembrana; P = Poro de domínio. Adaptada de IMAGES, 2009.  
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dos 
por 
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Em camundongos, a supressão genética da atividade do canal de K+ causa 

epilepsia (SMART et al., 1998, PETERS et al., 2005). O bloqueio farmacológico de 

canais de K+ com 4-aminopiridina (RUTECKI et al., 1987) ou bário (HOTSON & 

PRINCE, 1981) provoca atividade epileptiforme.  

A maior suscetibilidade ao aumento da concentração de K+ no LCRa 

encontrada em TY nos leva a supor que alterações nas correntes de potássio 

possam estar presentes na produção deste efeito.   

Diversas correntes de potássio voltagem-dependentes foram descritas em 

células hipocampais (STORM, 1990; BROWN et al., 1990): corrente de K+ tipo 

retificador tardio (delayer rectifier - IDR); corrente de K+ transiente (IA), com cinética de 

ativação rápida o suficiente para participar na repolarização após potenciais de ação 

(STORM, 1987) e regula a excitabilidadde neuronal (SEGAL et al., 1984); corrente 

de K+ tipo D (ID), que introduz uma demora no disparo do potencial de ação (PA) 

após a despolarização limiar desde o potencial de membrana em repouso (PMR) e 

também provoca um aumento na repolarização após o PA (SAH et al., 1988; 

BROWN et al., 1990; ARONSON, 1992); corrente de K+ tipo M (IM), pode ser 

bloqueada por agentes muscarínicos como a pilocarpina e se constitui de uma 

condutância de K+ sublimiar e com cinética de não inativação (HALLIWELL & 

ADAMS, 1982) que participa na gênese do pós-potencial hiperpolarizante rápido e 

intermédio (PPHR e PPHI, respectivamente) (STORM, 1988; STORM, 1989) e 

contribui na acomodação neuronal após descarga de PAs durante longa 

despolarização (MADISON & NICOLL, 1984); corrente de K+ tipo (IQ) o qual se 

constitui de uma condutância mista catiônica ativada quando as células piramidais 

são hiperpolarizadas (ADAMS & HALLIWELL, 1982). 



 54 

Outro grupo de correntes de K+, especificamente ativadas por Ca2+ intracelular, 

tem sido identificado em células piramidais do hipocampo (BROWN et al., 1990). A 

corrente IC é regulada por Ca+2 intracelular e também é tempo-dependente de 

voltagem (BROWN & GRIFFITH, 1983). Os canais iônicos que geram a corrente 

macroscópica IC são classificados como BKCa, possuem condutância unitária alta (> 

100 pS), e são sensíveis ao bloqueio por tetraetilamônio (TEA) (MARTY, 1989; 

BLATZ & MAGLEBY, 1986).  Nas células piramidais hipocampais está presente outra 

corrente de K+ dependente de Ca+2 denominada IAHP. Esta corrente participa da 

gênese da slow afterhyperpolarization (AHP) (LANCASTER & ADAMS, 1986). Os 

canais iônicos de K+ responsáveis pela corrente macroscópica IAHP classificam-se 

como SKCa. Estes canais possuem condutância de 5-20 pS, não são sensíveis à 

voltagem e são resistentes a TEA (LANG & RITCHIE, 1990).  Outra corrente, 

denominada corrente ativada por hiperpolarização (Ih) forma parte de uma população 

de canais iônicos do tipo retificador anomal (anomalous rectifier) os quais são 

ativados lentamente após hiperpolarização da membrana, induzindo um aumento na 

condutância da membrana (MACCAFERRI et al., 1993). Ih é gerada basicamente por 

condutâncias catiônicas da membrana (corrente mista de Na+ e K+) (SPAIN et al., 

1987).  

Uma variante de corrente catiônica inespecífica, não seletiva de cátions (Na+ e 

K+), ativada por cálcio intracelular, tem sido descrita em neurônios neocorticais e 

piramidais (calcium-activated cation non-selective current) (ICAN). Essa corrente é 

dependente de voltagem e participa ativamente na gênese do pós-potencial 

despolarizante (HAJ DAHMANE & ANDRADE, 1996; HAJ DAHMANE & ANDRADE 

1997). Além dessas correntes, existe uma corrente, de natureza aparentemente 
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passiva, em neurônios hipocampais denominada Ileak. Ileak também é regulada por 

neuromediadores, como a dopamina e noradrenalina (MADISON & NICOLL, 1986).  

Um trabalho paralelo, ainda não publicado e realizado pelo grupo de pesquisa 

de nosso departamento, mostrou que no hipocampo do TY em relação àquele do 

Wistar, a quantidade de canais SK3, avaliada por imunohistoquímica e por   

Western-blotting, é menor. Futuras investigações focando especificamente cada uma 

das diversas correntes de K+ e a distribuição e funcionalidade dos canais associados 

a estas correntes, na espécie TY, poderão contribuir para uma maior compreensão 

dos fenômenos relacionados às convulsões e/ou à epilepsia.  

 

5.2. Análise do grau de resposta inibitória mediada pelo receptor de GABAA, 

frente ao protocolo de adição de antagonista (bicuculina) deste receptor na 

solução de perfusão das fatias hipocampais.  

 

A aplicação de 10 µM de bicuculina (um potente inibidor de receptores GABAA) 

na solução de perfusão (líquido cefalorraquidiano artificial - LCRa) promoveu o 

aparecimento de atividade epileptiforme espontânea em 20 % no grupo TY e no 

grupo Wistar. Embora esta atividade espontânea verificada em TY não demonstre 

uma alteração significativa nos mecanismos da circuitaria GABAérgica que 

justififiquem uma relação com as crises convulsivas em TY, devido ao fato da 

espécie Wistar ter apresentado o mesmo grau de atividade espontânea, é 

interessante observar a diferença entre os nossos resultados e aqueles de Silva 

(2005), com relação ao comportamento dessa circuitaria. Estes autores não 

obtiveram atividade epileptiforme espontânea quando submeteram as fatias 

hipocampais de Proechimys guyannensis (PG) ao mesmo protocolo da bicuculina 

utilizado em nosso trabalho. Em outro trabalho, PG apresentou-se resistente aos 
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modelos de indução de epilepsia do abrasamento amigdaliano, da aplicação de 

pilocarpina e do ácido caínico (ARIDA et al., 2005). Destas informações destes dois 

trabalhos de Silva (2005) e Arida et al. (2005), é interessante notar que, embora PG 

pertença à mesma família de TY (Echimiydae), enquanto uma espécie (TY) 

apresenta indivíduos com crises convulsivas, porém sem qualquer evidência de 

alteração na circuitaria GABAérgica hipocampal, investigada em nosso trabalho, a 

outra (PG) evoluiu no sentido de tornar-se resistente à epilepsia com possíveis 

alterações nesta circuitaria, a qual pode estar relacionada com esta resistência.  

No hipocampo, a liberação de GABA por interneurônios permite um controle da 

atividade excitatória (FREUND & BUZSÁKI, 1996). A epilepsia produz mudanças a 

longo prazo no sistema GABAérgico, as quais podem participar na epileptogênese 

crônica (HOUSER & ESCLAPEZ, 1996). Uma hipótese que tentou explicar mais 

profundamente o envolvimento do sistema inibitório na epilepsia foi proposta por 

Sloviter e chamada de hipótese das células em cesto dormentes. Esta dizia que 

apesar do mau funcionamento, o sistema inibitório permanecia intacto em tecido 

proveniente de um cérebro com epilepsia, e este tecido era capaz de funcionar se 

apropriadamente ativado. A diminuição da inibição com o aumento da atividade 

epileptiforme poderia ser o resultado do dano de células que normalmente excitam 

neurônios inibitórios, os quais estes últimos, embora permanecessem presentes, 

estariam deaferentados parcial ou totalmente, de modo a não exercerem 

adequadamente sua função inibitória (SLOVITER, 1987. SLOVITER 1991). 

Trabalhos posteriores demonstraram que esta hipótese, embora explicasse alguns 

achados, não se aplicava a outros resultados eletrofisiológicos e morfológicos nas 

redes neuronais epileptogênicas. Nestes trabalhos foram detectadas perdas de 

neurônios inibitórios (OBENAUS et al., 1993; HOUSER & ESCLAPEZ, 1996) 
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enquanto que estudos em fatias hipocampais demonstraram que interneurônios da 

área CA1 de animais epilépticos crônicos permanecem funcionalmente 

intercornectados às vias excitatórias na rede neuronal local (REMPE et al. 1997).  

Embora não haja um consenso com relação ao(s) mecanismo(s) envolvido(s) na 

gênese da atividade epileptiforme quando a análise é feita focando-se o sistema 

inibitório, alterações na sensibilidade dos receptores GABAérgicos, constatadas em 

alguns trabalhos (GIBBS et al., 1996, GIBBS et al., 1997a, GIBBS et al., 1997b, 

BUTUZOVA & KITCHIGINA, 2008, PUMAIN et al., 2008) podem ter um papel 

significativo na epilepsia, porém os dados obtidos em nosso trabalho, demonstram 

que o sistema GABAérgico, ao menos com relação aos receptores GABAA,  não tem 

participação direta na gênese das crises convulsivas em TY.   

 

5.3. Análise do grau de resposta excitatória glutamatérgica mediada pelo 

receptor do tipo NMDA, através do protocolo de ausência de magnésio na 

solução de perfusão das fatias hipocampais.  

 

 A retirada do íon magnésio da solução de perfusão não produziu diferenças 

estatisticamente significativas no  limiar de disparo do potencial de ação coletivo,  na 

amplitude e na duração deste potencial, quando comparadas as espécies TY e 

Wistar. A ocorrência de atividade espontânea em todos os animais sugere não haver 

uma diferença importante na circuitaria glutamatérgica entre estas duas espécies. 

No protocolo do zero magnésio, a retirada deste íon do LCRa promove uma 

hiperexcitabilidade, principalmente pela ativação dos receptores NMDA. Outros 

mecanismos propostos para o aumento da excitabilidade decorrente da ausência 

deste íon seriam o decréscimo da carga de superfície da membrana 
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(FRANKENHAEUSER & HODGKIN, 1959; LLINÁS & WALTON, 1980; MAYER et al., 

1984) e ativação de correntes de entrada de Ca2+ (inward currents).  

Descargas epileptiformes síncronas e espontâneas podem ser obtidas em CA3 

e em CA1, em fatias hipocampais perfundidas em LCRa sem magnésio (TANCREDI 

et al., 1988). Também em fatias hipocampais de rato, após 20 a 40 minutos de 

perfusão de LCRa sem magnésio, potenciais de ação coletivo foram verificados em 

CA1 e em CA3. Em CA1 os correlatos intracelulares dos potenciais de ação coletivos 

transitórios foram sequências de potenciais pós-sinápticos excitatórios/inibitórios 

concomitante às mudanças destes potenciais de ação coletivos. Sob estimulação 

repetitiva ocorreu o aparecimento de depressão alastrante. O registro extracelular 

deste grafo-elemento que os autores chamaram de depressão alastrante foi 

caracterizado por potenciais de ação coletivo negativos de 10 a 15 mV e reduções 

na concentração de Ca+2 extracelular até 1,4 mM, com duração superior de 2 min 

(MODY et al., 1987). O evento encontrado em nosso trabalho em TY apresentou 

características semelhantes a esta depressão descrita acima. Em nosso trabalho, 

este evento foi denominado evento similar à depressão alastrante (spreading 

depression-like event) da mesma maneira que o fenômeno semelhante foi chamado 

no trabalho de Gabriel et al. (2004) em fatias hipocampais de cérebros ressectados 

em cirurgia de epilepsia. A ocorrência destes eventos após bursts interictais 

espontâneos, encontrada somente em TY, pode ter algum significado evolutivo em 

TY associado a eventos epileptiformes. Se este fenômeno funcionaria para 

interromper a atividade epileptiforme, é uma questão a ser esclarecida em futuros 

trabalhos, através de técnicas que permitam mais profundamente a investigação e 

melhor caracterização deste fenômeno em TY e no contexto da epilepsia.  

 

5.4.  Estudo da potenciação de longo prazo (PLP; LTP long-term potentiation).  
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 Em nossso trabalho, com relação à plasticidade sináptica, embora as médias 

dos declives normalizados em TY terem se apresentado sempre inferiores às de 

Wistar após o estímulo de alta frequência, estes valores entre as duas espécies não 

diferiram estatisticamente.  

 A LTP foi inicialmente observada no hipocampo em preparações sob efeito de 

anestesia e sem anestesia (BLISS & LOMO, 1973; BLISS & GARDNER-MEDWIN, 

1973; DOUGLAS & GODDARD, 1975). Subsequentemente, a LTP foi observada em 

fatias hipocampais de CA1 (SCHARTZKROIN & WESTER, 1975; LYNCH et al., 

1977;  ANDERSEN et al., 1977), CA3 (ALGER & TEYLER 1976; YAMAMOTO & 

CHUJO, 1978) e giro dentado (ALGER & TEYLER, 1976). O hipocampo permaneceu 

a estrutura de escolha para o estudo da LTP no cérebro de mamíferos (TEYLER & 

DISCENNA, 1987).  

 O estudo da LTP em fatias cerebrais tem mostrado várias vantagens: 

facilidade no preparo do tecido com rápida recuperação para o início do registro, 

ótima visibilidade das estruturas estudadas, possibilidade de se registrar/estimular 

nas fatias uma grande área dos sistemas de fibras e campos sinápticos (LYNCH, 

1980). Considerável interesse tem sido focado na atividade do receptor NMDA 

(COLLINGRIDGE, 1985). Um antagonista específico deste receptor, chamado D-2-

amino-5-fosfo-novalerato (APV), embora não afete a transmissão sináptica normal, 

bloqueia a LTP em fatias hipocampais (COLLINGRIDGE et al., 1983; WIGSTRÖM & 

GUSTAFSSON, 1984; HARRIS et al., 1984).  Collingridge (1985) sugeriu que a 

despolarização produzida pelo estímulo de alta frequência pode ser suficiente para 

abrir os canais dos receptores NMDA. Esta despolarização abriria adicionalmente 

mais canais destes receptores, produzindo um efeito cascata e de alguma forma 
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iniciando o processo de LTP. Foi observado que o influxo de cálcio através dos 

receptores NMDA pós-sinápticos promove o primeiro passo para a indução da LTP 

(BASHIR et al., 1991; COLLINGRIDGE, 1983; HARRIS et al., 1984). 

Concomitantemente, há um influxo de Ca2+ através de canais de Ca2+  dependentes 

de voltagem de alto limiar (CAVUS & TEYLER, 1996; GROVER, 1998; GROVER & 

TEYLER, 1990). Também, a ativação de receptores metabotrópicos de glutamato 

pode levar a uma liberação dos estoques de cálcio intracelular, podendo agir como 

um potencializador da LTP (BASHIR et al., 1993; WILSCH et al., 1998). O cálcio, 

dentro da célula ativará diversas proteínas cinases dependentes de cálcio que 

promoverão a manutenção desta potencialização sináptica. A primeira fase da LTP é 

conhecida como fase precoce (early LTP) e pode durar várias horas nos 

experimentos in vtro (BLISS & COLLINGRIDGE, 1993). A segunda fase da LTP é 

conhecida como fase tardia (late LTP) e depende da transcrição de novos genes e 

síntese de novas proteínas (KANDEL, 2001).  

  Diferentemente do verificado na fase precoce da LTP em PG por Silva (2005), 

onde o fenômeno foi notadamente menos significante em PG do que em Wistar, 

indicando um possível  número reduzido de receptores glutamatérgicos tipo NMDA, a 

similaridade dos resultados em TY e Wistar nos permite inferir uma correspondente 

similaridade na quantidade destes tipos de receptores entre TY e Wistar. A não 

constatação de uma diferença na circuitaria glutamatérgica em TY, ao menos com 

relação aquela envolvendo os receptores NMDA, tanto nos protocolos do zero 

magnésio como no da LTP, nos permite inferir que em TY, estes receptores podem 

não estar diretamente relacionados às mudanças evolutivas que levaram muitos 

animais desta espécie a desenvolver a manifestarem as crises convulsivas.  
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5.5.  Discussão sobre o comportamento da espécie Trinomys yonenagae frente 

a dois modelos clássicos de epilepsia: método do abrasamento amigdaliano e 

aplicação sistêmica de pilocarpina. 

 

5.5.1. TY e abrasamento amigdaliano. 

 

Os resultados obtidos durante os experimentos de abrasamento amigdaliano 

em TY não diferiram significativamente daqueles encontrados em Wistar. No entanto, 

alguns de nossos resultados eletrencefalográficos e comportamentais diferem 

daqueles relatados em PG por de Amorim Carvalho et al. (2003). Naquele trabalho, 

os autores relatam no estadio I, ausência de propagação das pós-descargas da 

amígdala para o córtex, diferentemente do que encontramos em TY, onde já no 

estadio 1 as descargas epileptiformes ocorridas na amígdala após a estimulação se 

propagaram para o córtex. Também naquele trabalho, o número reduzido de PG que 

atingiram o estadio 5 demorou 3,5 vezes mais tempo para chegar neste estadio 

quando comparados ao controle e 3,4 vezes mais quando comparados com nosso 

resultado para TY.  

Os diversos estadios que o animal passa durante o desenvolvimento do 

abrasamento refletem o recrutamento de outras estruturas cerebrais para o processo 

epiléptico desencadeado no foco estimulado, de modo que refletem a capacidade 

que outras estruturas cerebrais possuem de serem envolvidas na propagação da 

atividade elétrica. O estadio 2, por exemplo, é considerado o período no qual existe 

uma ativação gradual das estruturas envolvidas na propagação difusa da atividade 

epiléptica a partir do foco inicial (LE GAL LA SALLE, 1981).  
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A similaridade de nossos achados com os achados em Wistar e algumas 

diferenças com o membro da mesma família tido como resistente a diversos modelos 

de epilepsia (PG), entre eles o próprio abrasamento amigdaliano, demonstra que 

embora muitos indivíduos da espécie TY apresentem crises convulsivas, a evolução 

na circuitaria, que gerou uma espécie da mesma família resistente a este modelo, 

aparentemente não ocorreu nesta circuitaria em TY, no sentido de ter qualquer 

influência no(s) mecanismo(s) gerador(es) das crises convulsivas que ocorre em 

diversos indivíduos da espécie TY.   

 

5.5.2. TY e aplicação sistêmica de pilocarpina. 

 

A maioria dos resultados encontrados em nosso trabalho após a  

administração sistêmica de pilocarpina foram similares aos descritos em 

camundongos (TURSKI et al., 1984; CAVALHEIRO et al., 1996) e em ratos (TURSKI 

et al., 1983; CAVALHEIRO et al., 1991; CAVALHEIRO, 1995), diferindo em muitos 

aspectos somente quando comparados com aqueles obtidos em PG  (ARIDA et al., 

2005).    

 Um fato  interessante  foi a  utilização de uma   dose  menor (250 mg/kg) que 

a utilizada em camundongos, ratos e PG para a obtenção do status epilepticus  (SE). 

Como já referido na introdução desta tese, acredita-se que o efeito agudo da 

pilocarpina seja inicialmente decorrente do bloqueio de correntes de potássio, 

podendo haver, secundariamente, ativação do sistema glutamatérgico (BERNADO & 

PRINCE, 1981; CAVALHEIRO, 1995). Esta dose menor de pilocarpina utilizada em 

TY, quando comparada à usada nas outras espécies, juntamente ao fato de 

acreditar-se que o potássio está envolvido no início do SE, mais uma vez parece 



 63 

indicar uma maior sensibilidade em TY aos fenômenos associados ao potássio, 

como verificado no protocolo do potássio alto, onde ocorreu uma maior 

suscetibilidade ao aumento da concentração de K+ no LCRa no TY.    

 Também com relação à duração do SE, TY apresentou um resultado típico 

daqueles encontrados em ratos e camundongos, ou seja, o SE não cessou durante 

as três horas que ele se manifestou antes de sua interrupção com Diazepam. Em 

PG, o SE raramente ultrapassou 2 horas (ARIDA et al., 2005).  

 Com relação às alterações eletrencefalográficas em TY, estas não diferiram 

daquelas observadas em Wistar, porém, quando comparadas com aquelas relatadas 

por Arida et al. (2005) em PG, 3 horas após o início do SE. Neste tempo, enquanto 

que em nossos resultados alterações eletrofisiológicas não mostraram tendência a 

diminuir, em PG essas alterações apresentaram um quadro de redução significativa 

no sentido de normalizar-se.  

Embora a dose utilizada de pilocarpina em TY tenha sido adequada para elicitar 

o SE e o mesmo tenha sido interrrompido 3 horas após o seu início, os animais não 

sobreviveram o tempo suficiente para observarmos crises recorrentes e 

espontâneas. Talvez doses menores em futuros trabalhos possam produzir o SE e 

os mesmos achados eletrencefalográficos e comportamentais encontrados em nosso 

trabalho e possam eliminar a mortalidade em TY.  

Assim como quando submetidos ao modelo do abrasamento neste trabalho de 

tese, também houve similaridade de nossos achados em TY com os achados em 

Wistar e algumas diferenças e relação aos de PG relatados na literatura. No entanto, 

este modelo da pilocarpina nos permitiu reforçar nossa suposição a respeito da 

importância de se estudar os eventos e estruturas relacionadas ao potássio em TY 

no contexto da epileptogênese.  
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5.6.  Considerações finais. Da importância dos resultados no contexto da 

epileptogênese e o encaminhamento dos estudos na via da neuro-ecologia 

 

 Após o emprego de diversas ferramentas metodológicas, como modelos 

clássicos “in vitro” de excitabilidade e de indução de epilepsia, nossos resultados 

apontam para a importância de um estudo mais aprofundado dos eventos e 

estruturas relacionados ao potássio. Esta importância soma-se ao fato de que a 

maioria das epilepsias genéticas está relacionada a alterações dos canais de 

potássio, além de lembrarmos o fato de que grande parte das drogas 

anticonvulsivantes atua sobre canais de potássio. Nessa linha de pesquisa, nosso 

grupo tem obtido resultados bastante interessantes na espécie PG, pertencente à 

mesma família do TY.  

 Em face da grande extensão de nosso país, da diversidade do seu clima e 

dos diferentes ambientes ecológicos, torna-se válido propor que tal variedade possa 

propiciar a adaptação de espécies que, ao longo da evolução e da distribuição 

geográfica, o que leva a comportamentos e, possivelmente, aspectos anatômicos e 

fisiológicos diversos. Nossos achados em TY, juntamente com aqueles obtidos nos 

estudos com o PG, evidenciam a riqueza de informações que se pode obter ao 

estudarmos membros de uma mesma família, porém tão diferentes em seu aspecto 

evolutivo. Possivelmente, muitas outras informações relevantes sobre as 

características do sistema nervoso dessas duas espécies, tão próximas 

filogeneticamente, mas com distribuição geográfica particular, estarão por vir.  

 Perguntas sobre o grau de influência que o clima úmido da Amazônia e o 

semi-árido nordestino pode ter exercido sobre a resistência à epileptogênese do PG 
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bem como sobre a ocorrência de crises espontâneas no TY, aliadas àquelas que 

buscam entender as estratégias adaptativas a ambientes ecologicamente tão 

distintos, podem e devem ser consideradas quando nossa preocupação é 

compreender os mecanismos cerebrais. Ainda, será que os alimentos consumidos 

por estes animais em seus diferentes habitats possuem algum substrato que 

justificasse, ao menos em parte, a resistência ou a predisposição para a 

epileptogênese? Os dados obtidos até o momento já são bastante instigantes, 

embora tenhamos trabalhado com, apenas, duas espécies de roedores encontradas 

no Brasil. Imaginemos, então, o quanto poderíamos descobrir a partir da 

investigação sistemática da rica biodiversidade de nosso país. Temos, portanto, em 

nosso “quintal” uma ampla gama de possibilidades potencialmente importantes na 

aquisição de conhecimentos altamente relevantes para o progresso do nosso 

conhecimento sobre o sistema nervoso. 
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                                      6. Conclusões 
 

 

1. A espécie Trinomys yonenagae (TY) mostrou uma maior sensibilidade à 

elevação dos níveis de potássio nas fatias hipocampais submetidas ao banho de 

perfusão com o líquido cefaloraquidiano artificial (LCRa). 

 

2. Os resultados similares encontrados entre TY e Wistar no protocolo da 

bicuculina sugerem que o sistema GABAérgico, ao menos com relação aos 

receptores GABAA,  não tem participação direta na gênese das crises convulsivas 

em TY.   

 

3. No protocolo de ausência de magnésio na solução de perfusão das fatias 

hipocampais ocorre atividade espontânea em todos os animais TY e Wistar e no 

protocolo da LTP não há diferenças estatisticamente significativas nas respostas 

obtidas nestas duas espécies.  

 

4. No abrasamento amigdaliano, TY comporta-se de maneira similiar ao Wistar, 

tanto com relação aos dados eletrencefalográficos, quanto aos comportamentais, 

inclusive com relação ao tempo necessário para se atingir o estadio V.  

 

5. O status epilepticus (SE) e as alterações comportamentais e 

eletrencefalográficas verificadas em TY após a aplicação sistêmica de pilocarpina, 

não diferem daquelas observadas em Wistar, com exceção da dose de pilocarpina 

utilizada para elicitar o SE em TY, que é menor.   
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Em suma, o conjunto dessas observações obtidas nos protocolos utilizados, 

sugere que a circuitaria hipocampal de TY comporta-se funcionalmente diferente em 

relação ao Wistar, particularmente em relação às variações do potássio. A 

investigação de estruturas e outros fenômenos relacionados ao potássio, assim 

como também de outros aspectos do sistema nervoso em TY, poderão proporcionar 

um maior entendimento sobre os fenômenos associados à gênese das crises 

convulsivas.  
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