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RESUMO 

 

A epilepsia do lobo temporal (ELT) é a forma mais frequente de epilepsia em adultos, 

caracterizada clinicamente por um quadro progressivo de crises epilépticas com foco 

no lobo temporal, em particular no hipocampo. Dentre os modelos animais, os mais 

utilizados na investigação dos mecanismos fisiopatológicos desta condição geram 

crises recorrentes espontâneas através da indução inicial de um estado convulsivo 

sustentado (status epilepticus, SE) – por administração do agonista glutamatérgico 

ionotrópico, ácido caínico (AC) ou do agonista colinérgico muscarínico, pilocarpina 

(PILO). Entretanto, o uso de injeções sistêmicas e a falta de controle preciso sobre a 

duraçãodo SE geram alta mortalidade, morte celular dispersa e grande variabilidade 

comportamental durante a fase crônica da epilepsia, o que difere em vários aspectos 

do quadro humano. A nosso ver, este padrão decorre da ação sistêmica da droga e da 

dificuldade de controlar a atividade eletrográfica/tempo de SE a que cada animal é 

submetido, influenciando a dinâmica da epileptogênese. Portanto, este projeto teve 

como objetivo gerar modelos de ELT por infusão intra-hipocampal de AC e PILO em 

ratos e analisar seus comportamentos e atividade eletrofisiológica durante o SE. Vale 

ressaltar que ainda não há estudos eletrofisiológicos aprofundados sobre o modelo de 

PILO intra-hipocampal. Para isto, implantamos feixes de microeletrodos bilateralmente 

no hipocampo e unilateralmente no córtex pré-frontal medial (CPFm), junto a uma 

cânula no hipocampo ventral para infusão de AC ou PILO. Após a indução do SE 

analisamos a progressão comportamental e eletrofisiológica dos animais. O SE foi 

bloqueado após 2h por um coquetel anti-convulsivante mais potente do que o utilizado 

na maioria dos estudos atuais e os animais foram acompanhados por registros 

contínuos de vídeo-EEG sincronizado por até 72h. Sete dias após o SE, os animais 

foram sacrificados e seus cérebros retirados para verificação histológica da posição da 

cânula e eletrodos. Os registros de vídeo e de EEG foram analisados por inspeção 

visual e técnicas de análise de séries temporais. Nossos resultados mostraram que os 

animais PILO apresentam 1a crise comportamental com menor latência do que os 

animais tratados com AC, porém com severidade mais variável (AC: 90% animais 

classe 1 vs. PILO: 50% animais ≥classe 3, escala de Racine). Animais PILO também 

tiveram menor número de comportamentos do tipo wet-dog shakes que os animais 

AC, associado a um início de SE precoce comparado aos animais AC. Do ponto de 

vista eletrofisiológico, observamos oscilações de alta frequência (>150 Hz), 

comumente observadas na fase crônica da epilepsia, logo após a injeção de ambos 

convulsivantes (15-40 min antes do início do SE) concomitante às primeiras crises 

eletrográficas. Por fim, identificamos que o SE em ambos modelos exibe uma 

organização modular da atividade paroxística com vários níveis de ritmicidade 

sobrepostos. Nossos resultados indicam uma maior epileptogenicidade da PILO em 

relação ao AC e, que estas drogas produzem SE com dinâmicas distintas. Pudemos 

observar uma composição com módulos de oscilações sobrepostas repetidos 

periodicamente, módulos de hipersincronia sem oscilações acopladas e segmentos de 

atividade assíncrona. Nossos dados ressaltam a importância do registro eletrográfico 

durante o SE para melhor controlar as respostas individuais durante este período. 

 

Palavras-chaves: Epilepsia do Lobo Temporal, Status Epilepticus, Ácido Caínico, 

Pilocarpina, Eletrofisiologia, Hipocampo 
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ABSTRACT 

 

Temporal lobe epilepsy (TLE) is the most common form of epilepsy in adults. It is 

characterized by a progressive occurrence of epileptic seizures originating in the 

temporal lobe, particularly in the hippocampal formation (mesial TLE). Among the 

animal models used to investigate the physiopathological mechanisms of TLE, the 

most used are those that lead to spontaneous seizures after an initial insult, such as a 

prolonged convulsive state (status epilepticus, SE). This condition can be induced by 

the administration of the glutamatergic agonist, kainic acid (KA) or the cholinergic 

agonist, pilocarpine (PILO). However, the use of systemic injections and the lack of 

electrophysiological monitoring during SE lead to high mortality rates, widespread cell 

death and high behavioral variability during the chronic phase of epilepsy, which differs 

in several aspects from the human condition. These effects are mainly due to the lack 

of electrographic control of SE duration and the dynamics of the epileptogenesis 

process during the weeks following SE. Therefore, this project aimed to generate two 

animal models of TLE by intra-hippocampal injections of KA or PILO, and then, to 

analyze their behavioral and electrographic progression during SE. It is important to 

notice that no electrophysiological study has investigated the SE dynamics in animals 

infused with PILO into hippocampus so far. For that, we implanted two bundles of 

microelectrodes in the hippocampus bilaterally, one bundle in the medial prefrontal 

cortex and a cannula above the intermediate hippocampus for KA or PILO infusion. 

Following SE induction, we analyzed the behavioral and electrophysiological evolution 

of KA and PILO animals. SE was blocked after 2h by the injection of an anti-convulsant 

cocktail and the animals were continuously monitored by video-EEG for up to 72h. 

Seven days after SE, animals underwent euthanasia and had the brains removed for 

histological localization of cannula and electrodes. Video and EEG recordings were 

analyzed by visual inspection and spectral decomposition. Our results showed that 

PILO animals had shorter latency for first behavioral seizure than KA rats after drug 

injection. However, seizure severity showed higher variability among PILO rats (PILO: 

50% animals had class 3 or higher vs. KA: 90% animals had class 1; Racine’s scale). 

PILO animals had a reduced number of wet-dog shake behaviors and shorter latency 

to SE onset as compared to KA rats. Electrophysiologically, we observed that high 

frequency oscillations (>150 Hz) occurred short after the injection of both drugs (15-

40min before SE onset), as opposed to what is commonly reported to occur during the 

chronic phase of epilepsy in rodents. They were usually found within the first 

electrographic seizures. Finally, we have identified a distinct modular organization of 

paroxystic activity during the SE in each group, which consisted of blocks of nested 

rhythms. These findings thus suggest that PILO is more epileptogenic that KA and that 

these drugs produce distinct SE dynamics, which seem to be organized as periodically 

repeating modules of nested oscillations, modules of hyper synchrony with no nested 

oscillations and segments of asynchronous activity. Our data emphasizes the 

importance to conduct electrophysiological recordings during SE induction in order to 

better control individual brain responses. This can reduce variability during 

epileptogenesis and produce a more homogeneous model of chronic epilepsy. 

 

Keywords: Temporal Lobe Epilepsy, Status Epilepticus, Kainic acid, Pilocarpine, 

Electrophysiology, Hippocampus  
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1.INTRODUÇÃO 

 

1.1. Epilepsia 

 

A epilepsia é um distúrbio neurológico cuja expressão comum entre os 

indivíduos é a recorrência de crises convulsivas não induzidas. Sua definição 

pela Liga Internacional Contra Epilepsia (International League Against Epilepsy, 

ILAE) se caracteriza pela apresentação de pelo menos um dos seguintes 

quadros: (1) duas crises convulsivas não provocadas (i.e em decorrência de 

traumatismo, abuso/abstinência de drogas ou resultado de processos 

infecciosos) em intervalo maior que 24 horas; (2) ocorrência de uma crise não 

provocada e 60% de chance de ter outra crise nos 10 anos subsequentes, ou 

(3) quando há o diagnóstico de síndrome epiléptica (Fisher et al., 2014). A 

Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 0,8% da população 

mundial sofre com esta condição (Leonardi and Ustun, 2002).Calcula-se 

também que mais de 30% dos pacientes com epilepsia não possuem controle 

farmacológico adequado das crises (Kwan et al., 2011). No Brasil, embora não 

haja um censo oficial, um estudo realizado no estado de São Paulo estimou 

que cerca de 0,9% da população local sofre de epilepsia (Noronha et al., 2007).  

 

1.2. Epilepsia do Lobo Temporal 

 

Existem vários tipos de epilepsia, como por exemplo a epilepsia do lobo 

frontal noturna, epilepsia do lobo temporal, epilepsia de ausência infantil e 

juvenil, síndrome de Dravet e a síndrome de Rasmussen. Dentre os diferentes 
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tipos, a epilepsia do lobo temporal (ELT) é a forma mais comum de epilepsia 

focal na população adulta, sendo responsável por 40% de todos os casos nesta 

população (Engel and Shewmon, 1993; Sander, 1993).Cerca de dois terços 

dos pacientes com ELT experimentam uma injúria precipitante inicial como 

convulsão febril. Hipóxia perinatal, trauma crânio-encefálico ou infecção do 

sistema nervoso no início da vida também podem precipitar o início do 

processo epileptogênico (Tatum, 2012). Tais eventos são seguidos por um 

período livre de crises, chamado período “latente”, que pode durar de meses a 

anos antes que se inicie um período de crises convulsivas frequentes (Engel et 

al., 1989; Lothman and Bertram, 1993).  

Aproximadamente 60% dos casos de ELT afeta estruturas mesiais do lobo 

temporal (Figura 1; hipocampo, amígdala e córtex para-hipocampal; ELT 

mesial) e apresentam alta taxa de refratariedade ao tratamento medicamentoso 

(French et al., 1993; Engel et al., 1997; Stephen et al., 2001). Nestes casos, a 

presença de esclerose mesial com atrofia do hipocampo é a etiologia 

observada em 50 a 70% dos pacientes refratários ao tratamento. A esclerose 

hipocampal é caracterizada por astrogliose reativa e perda neuronal, 

especialmente das células de CA1 e pró-subículo, além de neurônios da região 

do hilo, com relativa preservação da área CA2, subículo e giro denteado 

(Meldrum, 1990; Armstrong, 1993; Fisher et al., 1998). Além disso, observa-se 

reorganização (sprouting) de colaterais axonais das células granulares (fibras 

musgosas) na camada molecular interna do giro denteado, proliferação 

neuronal e dispersão das células granulares (Tauck and Nadler, 1985; Babb et 

al., 1991; Leite et al., 1996; Morimoto et al., 2004). Muitos estudos 

correlacionam diferentes tipos de lesões temporais com a gênese e a 
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progressão da ELT (Lothman and Bertram, 1993; Wasterlain et al., 1993, 1996; 

Engel, 1996). 

 

 

Figura 1. Estruturas do lobo temporal afetadas na ELT. A, Secções coronais de encéfalo de  

rato (à esquerda) e humano (à direita) ilustrando o posicionamento da formação hipocampal. B, 

Esquema ilustrativo de um corte coronal de cérebro humano destacando o lobo temporal (em 

verde) e a porção mesial do lobo temporal (em círculo vermelho). C, Imagem por ressonância 

magnética de cérebro de paciente epiléptico indicando esclerose hipocampal (círculos 

pontilhados). A) adaptado de Baars and Gage, 2010; B) adaptado de Hiller-Sturmhofel and 

Swartzwelder, 2004; C) adaptado de Bianchin et al., 2013.  

 

Entretanto, alterações estruturais e celulares também são encontradas 

no tálamo e em regiões corticais extra-temporais, incluindo o córtex pré-frontal 

(PFC), sugerindo uma rede de atrofia mais extensa e implicações 

comportamentais mais amplas (Riederer et al., 2008; Tuchscherer et al., 2010). 

Disfunções do lobo frontal têm sido observadas em pacientes com ELT 

semelhantes a anormalidades temporo-frontais em transtornos psiquiátricos 

(Rzezak et al., 2007). Além disso, estima-se que até 6% da população geral 

com epilepsia sofre de algum transtorno psiquiátrico. Da população com ELT 

e/ou epilepsia refratária, 10-20% apresentam tais transtornos (Kanner, 2001; 

A B C

Lobo Temporal Mesial
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Gaitatzis et al., 2004). Esses números podem variar de acordo com a 

frequência de crises dos pacientes. 

 

 

1.3. Aspectos Eletrofisiológicos da ELT 

 

 Na ELT, as crises convulsivas são expressões comportamentais motoras 

da hiperatividade e hiper-sincronismo de redes neuronais epilépticas. Ainda 

assim, crises sub-clínicas (sem correlato motor) podem ocorrer na presença de 

atividade eletroencefalográfica epileptiforme(Scharfman, 2007). A 

hiperexcitabilidade em circuitos neurais do lobo temporal surge durante o 

processo de epileptogênese, quando regiões mesiais temporais, tipicamente o 

hipocampo, se tornam foco de atividade paroxística em decorrência de um 

insulto precipitante. Este insulto tecidual promove aumento da excitabilidade 

neuronal levando a descargas síncronas e recorrentes que com o tempo geram 

uma condição crônica de desequilíbrio entre os mecanismos excitatórios e 

inibitórios em circuitos hipocampais (Tatum, 2012). O resultado desta atividade 

são as primeiras crises epilépticas. A repetição destas despolarizações focais 

pode levar à propagação e ao recrutamento de circuitarias corticais distantes, 

generalizando a atividade paroxística. Nestas situações, crises parciais se 

tornam generalizadas quando atingem ambos os hemisférios cerebrais. 

Entretanto, postula-se que antes das primeiras crises convulsivas espontâneas 

o tecido passa por um período latente que segue o insulto inicial, durante o 

qual ocorre a reorganização de redes neurais para que se tornem epilépticas. 

Este é considerado um períodode epileptogênese que antecede a fase de 
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crises recorrentes espontâneas, conhecida como fase crônica(Leite et al., 

2002). A hiperexcitabilidade que surge durante a epileptogênese e permanece 

durante a fase crônica pode estar associada às alterações plásticas em 

circuitos locais e distantes que contribuem para a progressão do quadro 

epiléptico e o surgimento de comorbidades.  

 Como em torno de 30% dos pacientes com ELT não respondem a 

medicação para redução das crises convulsivas, muitos deles preenchem os 

critérios para cirurgia de remoção do foco epiléptico (Kwan et al., 2011). 

Contudo, ao longo dos anos tem sido um desafio a identificação da zona 

epileptogênica com o propósito de orientar a remoção cirúrgica do foco e 

controle das crises nos casos de epilepsia refratária. Entretanto, estudos 

realizados no início da década de 2000 identificaram oscilações de alta 

frequência patológicas (OAFp; 100-500Hz), denominadas fast ripples, no lobo 

temporal de pacientes epilépticos (Figura 2) com potencial promissor de serem 

biomarcadores da zona epileptogênica (Bragin et al., 1999b; Staba et al., 

2002). Ao contrário das espículas interictais (interictal spikes; despolarizações 

rápidas de forma espicular), observadas em períodos entre crises, e as 

primeiras candidatas a correlatos eletrofisiológicos da zona epileptogência 

(Andrade-Valenca et al., 2011; Salami et al., 2014), as OAFp detectadas no 

hipocampo de pacientes e em modelos animais de epilepsia têm se 

apresentado como biomarcadores mais confiáveis da zona epileptogênica 

(Zijlmans et al., 2012). Estudos recentes mostram que a remoção cirúrgica de 

regiões com maior quantidade destas OAFp estão associadas a um 

prognóstico significativamente melhor dos indivíduos epilépticos (Jacobs et al., 

2010). 



 6 

 Em tecido hipocampal normal, OAFs podem surgir tanto como 

oscilações gama (30-140Hz) quanto como ripples (100-250Hz). Entretanto, 

embora haja uma sobreposição espectral entre elas, ripples são observadas 

em CA1 e córtex entorrinal, mas não no giro denteado. Além disso, ripples 

frequentemente ocorrem associadas a despolarizações mais lentas (50-

150ms), chamadas de sharp-waves, formando o complexo sharp-wave/ripple 

(SWR complex),durante comportamentos consumatórios (imobilidade e auto-

limpeza) ou sono de ondas lentas, diferentemente de gama (Sullivan et al., 

2011; Buzsáki, 2015). Vale ressaltar que diferentes estudos usam bandas 

espectrais ligeiramente diferentes. No tecido epiléptico, ripples e fast ripples 

(250-500Hz) têm sido observadas precedendo crises epilépticas, durante as 

crises e entre as crises, sendo que  estas OAFs interictais ocorrem 

principalmente durante o sono de ondas lentas (Bragin et al., 2004) Mesmo que 

na maioria dos estudos os registros tenham ocorrido em estruturas mesio-

temporais, estas OAFs também podem ser encontradas no neocórtex(Wu et 

al., 2010). Em modelos animais de epilepsia do lobo temporal, estas oscilações 

também estão presentes e associadas ao surgimento de crises recorrentes 

espontâneas (Bragin et al., 2004).Importantes aspectos da discriminação entre 

OAF fisiológicas e patológicas têm sido discutidos no contexto de sua 

identificação e de seus mecanismos geradores (Menendez de la Prida et al., 

2015). 
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Figura 2.Exemplos de OAFp em humanos com ELT e ratos tratados com AC. Em A, temos 

uma oscilação com cauda gama (1) e um fast ripple (2) registrado em um paciente humano. Em 

B-D, exemplos de espículas interictais (B), fast ripples (C) e oscilações com cauda gama 

registrados em um rato tratado com AC. Bragin et al. 1999a, 1999b,retirado de Engel, 2001, Fig 

4. 

 

1.4. Modelos Animais de Epilepsia 

 

A possibilidade de controlar melhor as variáveis ambientais, fatores 

genéticos e a etiologia da condição epiléptica faz dos modelos animais 

ferramentas importantes para a investigação dos processos epileptogênicos e 

dos mecanismos geradores de crises. Diferentes modelos foram desenvolvidos 

para o estudo de crises agudas e da epilepsia crônica. Dentre eles, os modelos 
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se diferenciam entre genéticos e não genéticos, pois reproduzem casos 

sindrômicos e adquiridos, respectivamente (Grone and Baraban, 2015; Boillot 

and Baulac, 2016) (Figura 3). Alguns dos modelos que reproduzem crises 

convulsivas agudas utilizam administração sistêmica ou intracerebral de 

bloqueadores GABAérgicos (bicuculina, pentilenotetrazol), sais de metais 

pesados (de cobalto, tungstênio) ou ainda animais com predisposição genética 

para desenvolver crises induzidas por estímulos sensoriais como os ratos 

audiogênicos das cepas WAR (Wistar Audiogenic Rats), GEPRs (Genetic 

Epilepsy Prone Rats, Faingold, 1988) e os ratos com crises de ausência da 

cepa GAERS (Genetic Absence Epileptic Rat from Strasbourg) (Faingold, 1988; 

Marescaux et al., 1992; Doretto et al., 2003). Além destes modelos, existem 

aqueles que utilizam estimulações sensoriais, químicas ou elétricas repetidas 

sub-limiares como forma de induzir crises por aumento de excitabilidade 

gradual. Estes modelos conhecidos como de abrasamento ou kindling são 

muito úteis para se estudar os processos de epileptogênese e propagação de 

zonas epileptogênicas (Garcia-Cairasco et al., 1996; Bertram, 2007; Sloviter et 

al., 2007). 

 

1.4.1. Modelos de ELT 

 

Dentre os modelos de ELT, no qual se desenvolvem crises recorrentes 

espontâneas e esclerose hipocampal, estão os modelos de abrasamento 

elétrico do hipocampo, da amígdala (Lothman et al., 1989; Nissinen et al., 

2000; Sloviter et al., 2007) e os modelos que utilizam a administração de 

drogas como toxina tetânica, ácido caínico e pilocarpina (Mellanby et al., 1977; 
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Ben-Ari et al., 1979; Turski et al., 1983a).Estes modelos mimetizam um insulto 

inicial ao tecido nervoso que leva ao desenvolvimento de crises espontâneas, 

como o que ocorre em pacientes com ELT. Em particular, os modelos mais 

estudados de ELT são os de ácido caínico e pilocarpina, onde a droga produz 

um estado de crise convulsiva persistente (status epilepticus, SE), 

caracterizado por ≥ 30 min de (1) crises motoras límbicas contínuas ou (2) duas 

ou mais crises discretas com intervalos menores que 30 segundos entre elas 

envolvendo mioclonias de cabeça podendo evoluir para mioclonias de patas, 

levantamento, quedas e crise tônica. Tal estado produz, após um período 

“silencioso”, crises recorrentes espontâneas, com esclerose hipocampal, 

brotamento de fibras musgosas, astrogliose e neurogênese reativa (Lévesque 

et al., 2016).  
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Figura 3. Modelos animais utilizados no estudo de epilepsia experimental. Os modelos animais 

de epilepsia podem ser agrupados quanto a sua etiologia em adquiridos e genéticos. Dentre os 

modelos mais utilizados no estudo da ELT estão os modelos de pilocarpina (Turski et al., 

1983), de AC (Ben-Ari et al., 1979) e o modelo por estimulação elétrica (Sloviter et al., 2007) 

com indução de status epilepticus(SE). Existem também modelos que induzem a condição 

epiléptica focal sem a necessidade de SE como o modelo de abrasamento (Racine, 1972) e o 

de administração de toxina tetânica (Mellanby et al., 1977).  

 

1.4.1.1. Modelo de Ácido Caínico (AC) 

 

O AC, isolado inicialmente a partir da alga vermelha Digenea simplex, é 

um análogo cíclico do aminoácido L-glutamato e agonista do receptor 

ionotrópico glutamatérgico do tipo cainato (GluK1-GluK5). Receptores de 

cainato quando ativados são permeáveis ao sódio e promovem rápida 
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despolarização neuronal. Estes receptores são expressos em diferentes áreas 

encefálicas, como amígdala, gânglios basais, neocórtex e, particularmente na 

região CA3 do hipocampo, onde desempenham papel crucial na indução de 

atividade epiléptica neste modelo de epilepsia (Bloss and Hunter, 2010). 

O modelo animal de AC pode ser induzido por injeção sistêmica ou intra-

cerebral (intra-ventricular, intra-amigdalóide ou intra-hipocampal) da droga (em 

ratos: 0,4–2g/injeção; Nadler et al., 1978). Uma vez injetado, os animais 

levam de 5-60 min para entrarem em SE, exibindo inicialmente atividade 

eletrofisiológica paroxística e então comportamentos estereotipados como 

sacudidas de tronco (ou wet-dog shakes), automatismos oro-faciais, parada 

comportamental (ou aqui também denominada, imobilidade), mioclonias de 

patas anteriores, levantamento sobre as patas posteriores e quedas (Bragin et 

al., 1999a; Raedt et al., 2009). Após terminado o SE, segue-se um período 

silencioso que pode variar entre 10-30 dias. Durante esse período de latência 

entre o SE e a primeira crise recorrente espontânea (CRE), ocorrem as 

primeiras perdas celulares em CA3 e início de atividade paroxística com 

disparos interictais e oscilações gama no hipocampo (30-80Hz). Em 

camundongos foi mostrado ainda que, durante a fase latente ocorre redução da 

potência do ritmo teta hipocampal, de 5-12Hz (Lévesque and Avoli, 2013). O 

AC sistêmico é capaz de gerar dano celular bilateral em CA1, CA3, CA4 e 

regiões extrahipocampais, neosinaptogênese de fibras musgosas e redução da 

densidade neuronal indicada pela dispersão de células granulares do giro 

denteado – algumas destas características presentes na ELT em humanos 

(Dudek et al., 2006; Lévesque and Avoli, 2013). A mortalidade no modelo 

sistêmico é em torno de 17%. 
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Quando administrado por via intra-hipocampal, a taxa de mortalidade é 

mais baixa, ~12%, e o período silencioso varia entre 5-15 dias. Os danos 

celulares ficam restritos inicialmente (<48h após SE) a CA3 e CA4 ipsilateral a 

injeção, mas após 48h afetam o hipocampo inteiro promovendo também 

dispersão das células granulares na área de injeção com pouca ou quase 

nenhuma lesão em outras áreas como o tálamo. Os animais se mantêm menos 

agressivos e há uma menor taxa de mortalidade (Leite et al., 1996; Rattka et 

al., 2013). Uma semana após SE, durante a fase de epileptogênese, 

anormalidades no potencial de campo local (do inglês, LFP) surgem como 

espículas intericitais registradas no hipocampo ipsilateral, contralateral e 

regiões extra-hipocampais (Bragin et al., 1999b; Leite et al., 1996). A 

ritmicidade hipocampal também é afetada, com abolição do ritmo teta e o 

surgimento de oscilações de alta frequência (30-80Hz) (Riban et al., 2002; 

Bragin et al., 2005). Na fase crônica, após o aparecimento das CREs ocorre 

uma perda pronunciada de inibição, com grande morte de neurônios 

parvalbumina-positivos (PV+) inibitórios de CA1, que contém alta expressão de 

receptores de cainato do tipo GluK1 (Lévesque & Avoli, 2013). Alguns estudos 

relataram que as CREs nesse modelo, não se distribuem homogeneamente ao 

longo do tempo, mas aparecem em conjuntos mostrando uma aparente 

ciclicidade (Rattka et al., 2013). No modelo de pilocarpina também foi 

observado padrão parecido, com as crises ocorrendo em grupos (Goffin et al., 

2007). 
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1.4.1.2. Modelo de Pilocarpina 

 

A forma clássica deste modelo consiste na administração sistêmica do 

agonista colinérgico muscarínico, pilocarpina para a indução de SE e o 

desenvolvimento de crises recorrentes espontâneas (CRE) (Turski et al., 

1983a; Curia et al., 2008). Neste modelo, os animais experienciam de 1 a 6h de 

SE, no qual pode se observar expressões comportamentais típicas como wet-

dog shake, automatismos oro-faciais e os demais comportamentos 

semelhantes àqueles observados no modelo de AC - em alguns casos, 

sucedidos por crises tônicas. Em seguida, este estado é bloqueado por 

agentes anti-convulsivantes (diazepam, phenobarbital, ou cetamina) e os 

animais passam por um período supostamente silencioso (20-30 dias), 

precedendo o surgimento das CREs (Turski et al., 1989; Leite et al., 1990; 

Arida et al., 1999). Durante este período, postula-se que se ocorra a 

reorganização das circuitarias hipocampais que se tornarão zonas 

epileptogênicas (Leite et al., 1990, 2002; Cavalheiro et al., 1991; Leite and 

Cavalheiro, 1995). Entretanto, estudos mais recentes indicam que as primeiras 

CREs podem surgir até dentro de uma semana após o SE (Furtado et al., 2002; 

Goffin et al., 2007) - um período muito curto que levou alguns pesquisadores a 

questionar a hipótese de um período "silencioso” entre o insulto inicial e as 

primeiras CREs (Sloviter, 2008). Sabe-se que a duração do SE é fator 

importante para o desenvolvimento de CREs e dano celular (Lemos and 

Cavalheiro, 1995; Klitgaard et al., 2002). Neste modelo, o hipocampo é a área 

onde ocorre com mais frequência o início da atividade epileptiforme no registro 

eletrofisiológico, semelhante ao observado em pacientes humanos (Toyoda et 



 14 

al., 2013). Alterações neuropatológicas como morte neuronal no bulbo olfatório, 

tálamo, amígdala, neocórtex e formação hipocampal – em particular morte 

neuronal no subculo, hilo do giro denteado, dispersão de células granulares e 

reorganização de fibras musgosas na camada molecular da fascia dentata, 

também são observadas neste modelo (Turski et al., 1983b; Mello et al., 1993; 

Leite and Cavalheiro, 1995; Mello and Covolan, 1996; Priel et al., 1996; Wozny 

et al., 2005; de Guzman et al., 2006). 

Apesar de reproduzir a ELT de maneira consistente, altas doses de 

PILO (320-380 mg/kg, i.p.) são necessárias para indução de SE e estão 

associadas a amplos efeitos periféricos e altas taxas de mortalidade (Leite et 

al., 1990; Cavalheiro et al., 1991). Uma alternativa encontrada foi o pré-

tratamento com lítio, capaz de potencializar a ação epileptogênica da PILO 

intraperitoneal em até 10 vezes, reduzindo a dose necessária desta droga para 

induzir SE e a mortalidade dos animais. Animais submetidos a este modelo 

chamado de lítio-PILO apresentam características fisiopatológicas semelhantes 

ao modelo clássico, que utiliza a pilocarpina sozinha,embora persistam os 

efeitos periféricos e ampla lesão neuronal que vai além do lobo temporal (Jope 

et al., 1986; Clifford et al., 1987). 

Mais recentemente, Furtado e colaboradores descreveram o modelo de PILO 

intra-hipocampal, que parece ser mais promissor. Neste modelo, a microinjeção 

intra-hipocampal de PILO mostrou que 76% dos animais exibiram SE dentro de 

29,3 ± 16.3 min, sendo que 71% dos animais com SE desenvolveram CREs 

(Furtado et al., 2002, 2011). Durante a primeira semana pós SE houve 

aumento de comportamentos exploratórios, e quando as CREs iniciaram, a 

maioria ocorreu nas transições das fases de sono para vigília durante fase 
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clara. Os achados mostram que este modelo reproduz o foco epiléptico 

hipocampal em ratos com uma expressão fisiopatológica e comportamental 

similar à do modelo sistêmico, porém sem os efeitos periféricos, com 

mortalidade próxima a zero e com lesões cerebrais mais restritas ao 

hipocampo (Furtado et al., 2002; Castro et al., 2011).  

A injeção intra-hipocampal tem também a vantagem de permitir o 

controle preciso da dose injetada,uma vez que a droga não sofre degradação 

no fígado nem precisa atravessar a barreira hemato-encefálica, reduzir a 

mortalidade e o tempo para atingir SE, assim como controlar o alvo encefálico 

a ser acometido inicialmente. Alguns autores, entretanto, sugerem que entre 30 

e 60 min de SE seja o suficiente para provocar as alterações necessárias para 

iniciar o processo epileptogênico com o mínimo de dano celular (Curia et al., 

2008). Outros estudos no entanto mostram que a progressão de crises 

recorrentes está relacionada com a perda de células na região hilar e que esta 

perda é diretamente proporcional à duração do SE (Gorter et al., 2001, 2003). 

Estes fatores implicam que o controle do tempo de SE é fator crítico para 

determinar a extensão das lesões celulares, a dinâmica do período “silencioso” 

de epileptogênese e, por consequência, a probabilidade de gerar CREs. 

Portanto, levando em consideração o papel da duração do SE no 

surgimento e frequência das CREs, e da carência de estudos eletrofisiológicos 

sobre o modelo de pilocarpina intra-hipocampal, decidimos comparar a 

dinâmica eletrofisiológica deste modelo ao modelo de ácido caínico durante o 

período de SE. Além disto, nos propusemos também a avaliar a fase de 

epileptogênse que segue a saída do SE (até 48h pós-SE) através de registros 

hipocampais bilaterais. Como nosso laboratório tem por objetivo compreender 
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as implicações comportamentais de anormalidades em circuitos temporo-

frontais, observadas na ELT, realizamos também registros no córtex pré-frontal 

dos animais epilépticos, para avaliarmos alterações na comunicação córtico-

hipocampo decorrentes do status epilepticus.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Os modelos de epilepsia que utilizam quimio-convulsivantes na indução 

de SE, como a pilocarpina e o AC, ainda sofrem com a alta variabilidade na 

frequência de CREs apresentadas pelos animais e morte celular dispersa. Isto 

é em grande medida devido às imprecisões na caracterização da severidade 

do SE,na determinação de sua duração e na consequente dinâmica do período 

de epileptogênese (período “silencioso”). Neste trabalho pretendemos avaliar 

os comportamentos ictais apresentados durante o SE e comparar parâmetros 

eletrofisiológicos exibidos durante as crises epilépticas induzidas pelos dois 

modelos. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Hipóteses 

 

1) A administração intra-hipocampal de pilocarpina e AC produzirá atividades 

epileptiformes distintas no hipocampo no início do SE; 
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2) A atividade epileptiforme hipocampal durante o SE nos animais que 

receberão AC progridirá mais rapidamente para o SE do que nos animais que 

receberão pilocarpina; 

3) Animais que receberam AC terão crises mais severas durante o SE do que 

animais que receberam PILO. 

4) A administração das drogas via intra-hipocampal em conjunto com a retirada 

do SE utilizando a solução de cetamina e diazepam bloqueará o SE 

completamente tanto nos animais tratados com AC como com PILO. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Comparar o SE induzido por administração intra-hipocampal de 

pilocarpina e por AC avaliando parâmetros comportamentais como 

latência e severidade da primeira crise comportamental, frequência de 

comportamentos límbicos como wet-dog shakes, classe 4 e classe 

5(conforme escala de Racine, 1972) e latência para início do SE. 

 Comparar o SE induzido por administração intra-hipocampal de 

pilocarpina e por AC avaliando parâmetros eletrofisiológicos como 

latência para primeira espícula, latência para o primeiro paroxismo 

epileptiforme, latência para a primeira crise eletrográfica e latência para 

primeira OAFp. 

 Avaliar a dinâmica da atividade eletroencefalográfica durante o SE em 

animais tratados com AC e PILO, com foco na classificação de tipos de 

crises eletrográficas e em padrões de repetição periódica de 

paroxismos. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Animais 

 

Todos os procedimentos experimentais foram conduzidos de acordo 

com as normas do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal 

(CONCEA) e aprovados pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (CEUA-UFRN) sob o protocolo no. 015/2012. 

Vinte e sete ratos adultos Wistar foram inicialmente usados no estudo, mas oito 

animais foram perdidos durante os experimentos: dois deles perderam os 

implantes, três morreram durante a cirurgia e três morreram na primeira 

semana após a cirurgia. Para os outros dezenove ratos, dez receberam 

microinjeção de AC e nove receberam microinjeção de PILO. Todos os animais 

foram mantidos no Biotério do Instituto do Cérebro, um por gaiola com livre 

acesso à água e comida, em uma sala com temperatura (24 ± 2ºC) e umidade 

(50-70%) controladas. O ciclo claro-escuro foi mantido com doze horas de luz 

(06:00 – 18:00h) e doze horas de escuro (18:00 – 06:00h). 

 

4.2. Implantes de Microeletrodos e Cânula 

 

Os animas foram anestesiados com cetamina 100 mg/kg i.p. (100 mg/ml; 

Vibrac) e xilazina 10 mg/kg i.p. (20 mg/ml; Vibrac) e após a tricotomia, eles 

foram posicionados em um esterotáxico (Kopf 1430). Antes da incisão do 

escalpo, nós administramos o antibiótico enrofloxacina (2,5%; MSD; 2,5 mg/kg, 
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i.m.) e cloridrato de lidocaína/epinefrina 1:200.000 (2% em dH2O s.c.; Cristália) 

sub-cutâneo no escalpo. Iodo (1%; Rioquímica) foi aplicado sobre o escalpo 

antes da incisão e exposição do crânio. A superfície do crânio foi limpa com 

H2O2 (3%; Vic Pharma) e NaCl (0,9%; Isofarma) usando hastes de algodão. 

Foram tomadas as medidas do bregma e lambda para ajustar o alinhamento da 

cabeça. Nas coordenadas correspondentes ao hipocampo e córtex pré-frontal, 

o crânio foi perfurado. O posicionamento da cânula foi realizado nas 

coordenadas AP = -6.0 mm; ML = -4.5 mm; DV = -4.5 mm (Paxinos and 

Watson, 2006), no lado esquerdo. A cânula foi feita de um segmento de agulha 

hipodérmica (24G) com 12,5 mm de comprimento e 0,55 mm de diâmetro 

externo. Um arame de aço inoxidável foi usado para selar o lúmen da cânula e 

prevenir refluxo de sangue. 

Três outros buracos foram perfurados no crânio para a implantação de 

microeletrodos. Os microeletrodos foram organizados em três feixes e 

conectados a uma placa de circuito impresso (PCB; Alfapress, Campinas, SP). 

Um feixe foi fixado na PCB e os outros dois móveis. O feixe fixo consistiu de 

um tubo de sílica (Polymicro) com 352 µm de diâmetro externo e 0,5 mm de 

comprimento que serviu como guia/suporte para seis microeletrodos 

organizados da seguinte maneira: um microfio de tungstênio com 35 µm de 

diâmetro revestido com politetrafluoretileno (Teflon; California Fine Wire) e 

colado à cinco microfios de níquel-crómio de 12,7 µm de diâmetro (Sandvik), 

revestidos com politetrafluoretileno (Teflon). O eletrodo de maior diâmetro foi 

posicionado mais acima no eixo dorso-ventral enquanto os eletrodos de menor 

comprimento foram cortados em diagonal para que as pontas ficassem em 

profundidades distintas. Os outros dois feixes consistiam de cinco eletrodos de 
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tungstênio com 35 µm de diâmetro e distância de ponta para ponta de 200 µm 

para o eletrodo adjacente (Figura 4). Um conector de 10-pinos duplo (WR-PHD; 

Würth) foi adaptado à PCB para conectar o animal ao headstage. 

Os microeletrodos foram galvanizados para reduzir a impedância para 

uma faixa de ~ 200 kOhm. A galvanização consistiu em mergulhas as pontas 

dos eletrodos em uma solução de ouro (Sifco ASC) contendo nanotubos de 

carbono (CheapTubes). Pulsos de corrente elétrica foram aplicados várias 

vezes utilizando o equipamento NanoZ (Neuralynx) para galvanizar as 

partículas de ouro na ponta dos microeletrodos. Um feixe de microfios foi 

introduzido na região pré-límbica do CPFm, ipsilateral à cânula, nas 

coordenadas AP = +3.0 mm; ML = -0.5 mm; DV = -4.0 mm, enquanto os dois 

feixes móveis foram implantados bilateralmente no hipocampo ventral, nas 

coordenadas AP = -5.0 mm; ML = ±3.5 mm; DV = -3.5 mm (Paxinos and 

Watson, 2006).  
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Figura 4. Disposição dos implantes de cânula e eletrodos durante a cirurgia estereotáxica. A, 

Exemplo de um animal durante a cirurgia. Acima do animal é possível observar 3 feixes de 

eletrodos fixadas ao estereotáxico em posição de implantada no animal (pontas de seta). Em 

B, esquema ilustrativo dorsal do crânio de um animal com a indicação dos pontos de implantes 

da cânula, eletrodos e parafusos (fixação e terra/referência). C, Foto de uma placa de implante 

contendo dois feixes laterais de 5 eletrodos e 1 feixe de 6 eletrodos (pontas de setas). Suportes 

plásticos (em amarelo) foram utilizados para posicionar os feixes móveis de eletrodos durante a 

montagem da matriz, sendo retirados no momento da cirurgia. D-E, Desenhos esquemáticos 

ilustrando os arranjos de eletrodos nos feixes móveis (D) e no feixe fixo à placa de circuito 

impresso (E). 

 

Cinco buracos adicionais foram perfurados para colocar parafusos de 

suporte e aterramento. Um parafuso acima do cerebelo foi utilizado como 

terra/referência. Os outros quatro foram distribuídos ao redor do crânio para 

ajudar a manter o implante no lugar. Acrílico dental (Clássico) foi usado como 

cemento para segurar a cânula e os microeletrodos. 
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Depois da cirurgia todos os animais foram tratados com uma pomada anti-

inflamatória/antibiótica (Crema 6A) e receberam 2 ml de NaCl (0,9%, s.c.; 

Isofarma) para hidratação. O anti-inflamatório e analgésico meloxicam (2%; 0,2 

mg/kg s.c.; Ouro Fino) foi administrado imediatamente após a cirurgia e pelos 

três dias subsequentes para alívio da dor. 

 

 

4.3. Registro Eletrofisiológico e Indução do SE 

 

Após um período de recuperação de 1-2 semanas, os animais foram 

levados para o aparato de registro eletrofisiológico para iniciar a indução do 

SE. O aparato de registro consistia de uma caixa de aço inoxidável de 68,5 x 

41,5 x 43 cm com a frente e o teto feitos de acrílico transparente (Figura 5). 

Uma câmera de vídeo HD USB (C920; Logitech) foi fixada ao teto da caixa e 

um LED vermelho foi posicionado no canto inferior da face frontal de acrílico. 

Para sincronizar os registros de vídeo com os registros de LFP utilizamos um 

LED vermelho e marcações temporais no sistema de registro eletrofisiológico. 

Mais especificamente, utilizamos uma placa de aquisição de dados (myDAQ; 

NationalInstruments) controlada por um programa desenvolvido em MATLAB 

(MathWorks) para gerar um pulso de 3.3V e acender o LED. Este sinal, 

constituído de um pulso inicial longo com duração de 500 ms seguido por 

pulsos curtos com duração de 100 ms e intervalos de 900 ms durante 298 s 

seguido por um pulso final longo com duração de 490 ms, era simultaneamente 

registrado na interface de aquisição RHD2000 (Intan Technologies, EUA) como 

um sinal analógico (entrada ADC). Com este arranjo, fomos capazes de 

sincronizar cada quadro de vídeo onde o LED foi aceso com o sinal ADC no 
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sistema de registro eletrofisiológico. Uma rotina de Matlab foi desenvolvida 

para controlar a aquisição do vídeo. Vídeos de cinco minutos, iniciados em 

sincronia com os TTLs, adquiridos a 30 quadros/s foram salvos como arquivos 

.mp4, e registrados simultaneamente com registros de LFP por até 72 h 

contínuas.  

 

 

 

Figura5. Sistema de vídeo-EEG utilizado para os registros eletrofisiológicos e sincronização 

com vídeo. Os animais foram previamente habituados ao aparato e então transferidos 

individualmente para cada câmara de registro. A, Cada câmara consistia de uma caixa de aço 

inoxidável acoplada a uma câmara HD de vídeo USB (1080x1920, Logitech, C920) com porta 

frontal removível e transparente. Esta caixa foi mantida dentro de uma gaiola metálica (gaiola 

de Faraday) para redução de ruído eletromagnético. Uma placa myDAQ (National Instuments) 

e uma placa de interface Intan RHD2000 foram usadas para registro de LFPs e sincronização 

com o vídeo através do piscar de LEDs posicionados nas laterais de cada caixa. Os registro 

em vídeo foram sincronizados a posteri (“off-line”) com os registros eletrofisiológicos. Os 

animais tiveram aeração, livre acesso a água e comida durante os experimentos. 

 

Com este arranjo, cada animal foi conectado ao sistema de registro 

eletrofisiológico através um cabo flexível de 1,8 m acoplado a um pré-

amplificador (headstage) com digitalização on-chip de 16 canais unipolares 
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(RHD2000; ganho 200x, conversão AD 16 bit). Os sinais de LFP foram 

adquiridos pela placa de aquisição e software RHD2000 INTAN (Intan 

Technologies, EUA) a uma taxa de 10 ou 25 kHz em arquivos 

cronologicamente ordenados de duração de 1 minuto. Nenhum filtro foi 

necessário para prevenir ruído de 60 Hz.  

Inicialmente, antes da injeção de cada droga, obtivemos registros 

eletrofisiológicos de linha de base com início por volta das 09:00h e duração de 

3 h. Em seguida, cada animal foi retirado da caixa de registro e recebeu uma 

microinjeção da droga convulsivante. Para isto, o mandril foi cortado, removido 

e uma agulha hipodérmica de 30G e 13 mm de comprimento foi inserida dentro 

da cânula para injeção de pilocarpina ou ácido caínico. A agulha foi conectada 

a uma seringa de vidro de 10 µl (701 RN; Hamilton) por um tubo de polietileno 

(PE20 – InstechLabs). A seringa foi conectada a uma bomba de infusão (EFF 

311; Insight) com controle digital do fluxo de injeção da droga. Todas as drogas 

foram injetadas a uma velocidade de 0,5 µl/min. Depois da injeção, a agulha de 

injeção foi mantida no local por mais dois minutos para prevenir refluxo, com o 

animal mantido imóvel,envolto por uma flanela de algodão. A cânula se 

encontrava 500 m acima da área-alvo. 

Dois grupos de animais foram utilizados. Em um grupo (grupo PILO), os 

animais receberam uma microinjeção intra-hipocampal de pilocarpina (1 µl de 

uma solução de 3,68 M  de cloridrato de pilocarpina; P0472; Sigma-Aldrich) 

diluída em água Milli-Q. No grupo AC, os animais receberam uma microinjeção 

intra-hipocampal de ácido caínico (0,25 µl de uma solução de 4 mM de ácido 

caínico hidratado; 78050; Cayman Chemical) diluído em NaCl 0,9%. 
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Assim que a agulha de injeção foi removida, os animais foram levados 

de volta para a caixa de registro, reconectados ao cabo e o registro de 

LFP/vídeo reiniciado. Para cada animal, uma tabela de anotações 

experimentais registrava os comportamentos ictais e paroxísmos utilizando 

uma versão da escala proposta por Racine (Racine, 1972), com a adição de 

dois comportamentos considerados em nosso estudo como crises sub-clínicas: 

wet-dog shakes (WDS; sacudidas de tronco) e imobilidade (Tabela I). O SE 

comportamental foi determinado por inspeção visual de acordo com os 

seguintes critérios: mioclonias da cabeça (classe 2 segundo escala de Racine) 

ou crises mais severas como mioclonias de patas anteriores e levantamento 

com mioclonias (classe 3-4 segundo escala de Racine) por pelo menos 30 min 

ou então, crises similares repetidas em intervalos ≤ 2 min por pelo menos 30 

min. Em caso onde nenhum indício de atividade paroxística foi exibido após 30-

60 min da injeção inicial de PILO ou AC, uma dose adicional (100% da dose 

inicial) do respectivo convulsivante foi reaplicada ao animal. 

 

Tabela I: Classificação de crises comportamentais de acordo com Racine (1972). 

 

 

Depois de duas horas de SE, todos os animais receberam uma injeção 

do coquetel anticonvulsivante (CAC; cetamina 50 mg/kg, diazepam 20 mg/kg, 

i.p.; Cristália e Compaz) com o objetivo de bloquear o SE e a atividade 

Estágio Comportamento

Comportamentos sub-clinico Wet Dog Shake (WDS)

adicionados sub-clinico Ausência

Escala comportamental 1 Movimentos orofaciais

de Racine 2 Aceno de cabeça

3 Clonia de membros anteriores

4 Extensão dorsal ( levantamento)

5 Perda de equilíbrio e queda
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paroxística. Este CAC foi previamente testado por Martin e Kapur (Martin and 

Kapur, 2008) em ratos submetidos a SE induzido por pilocarpina e depois por 

Vermoesen e colegas (Vermoesen et al., 2010)em ratos com SE induzido por 

AC. Além disso, os ratos receberam injeções de solução salina subcutânea 

para hidratação. Se mesmo após o CAC a atividade paroxística persistisse, 

injeções adicionais de diazepam 10 mg/kg i.p. eram dadas aos ratos até que a 

atividade fosse suprimida. Os registros eletrofisiológicos continuaram 

ininterruptamente por até 72 h após a injeção do CAC. 

Ao final dos registros, os animais foram devolvidos as suas caixas no 

biotério. Sete dias após a injeção do CAC, os ratos foram levados de volta ao 

aparato de registro para uma sessão adicional de 3 h de vídeo-EEG antes de 

serem perfundidos.Um resumo do protocolo experimental poder visto na Figura 

6. 

 

 

 

Figura 6. Protocolo experimental. Após recuperação da cirurgia de implante de cânula-

eletrodos (7 dias), cada animal recebeu uma microinjeção de convulsivante (AC ou pilocarpina) 

para indução de SE concomitante a registro de vídeo-EEG. Um coquetel anti-convulsivante 

(CAC) foi administrado aos animais 2h após SE para suprimir a atividade paroxística. Registros 

de vídeo-EEG perduraram 72h continuamente. Ao final desse período, os animais foram 

realocados em suas gaiolas no biotério. Sete dias mais tarde, cada animal foi registrado por 

vídeo-EEG por 3h antes de serem anestesiados e submetidos ao protocolo de lesão eletrolítica 

e perfusão transcardíaca. 
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4.4. Perfusão e Histologia 

 

Os animais foram anestesiados com uma injeção de tiopental 100 mg/kg 

i.p. (Thiopentax; Cristália) e lesões eletrolíticas foram aplicadas aos eletrodos 

corticais e hipocampais utilizando um gerador de estímulos (STG4002; 

Multichannel Systems). Aplicamos uma corrente positiva de 500 µA por 5 s 

seguida de um pulso negativo de 500 µA por 1 s em seis eletrodos: dois de 

cada feixe. No hipocampo, os microeletrodos escolhidos foram o mais profundo 

e o mais próximo da superfície. No feixe de eletrodos do CPFm, lesões foram 

aplicadas ao microeletrodo de 35 µm (mais superficial) e a um microeletrodo 

aleatório de 12,7 µm. 

Os ratos foram em seguida perfundidos transcardiacamente com tampão 

fosfato de sódio 0,1 M pH 7,4 (150 ml) seguido por paraformaldeído 4% 

tamponado com tampão fosfato de sódio 0,1 M (300 ml). Os cérebros foram 

retirados do crânio, pós-fixados por 24-48h e crioprotegidos em solução de 

sacarose 30% por ~48h. Os cérebros foram então congelados em uma solução 

de isopentano resfriado em gelo seco e armazenados em freezer (-80ºC). O 

seccionamento foi feito em criostato (Microm HM 550; Thermo Fisher Scientific) 

a 40 µm de espessura. Coloração de Nissl (cresil violeta) foi feita nas seções 

onde foram detectadas lesões de eletrodos e cânula. Imagens histológicas 

foram capturadas em um microscópio de campo claro (AxioImager 2; Zeiss) 

com lentes objetivas de 0,5X e 10X usando o programa Zen 7 (Zeiss). A 

localização histológica foi realizada com o auxílio do atlas estereotáxico de 

ratos (Paxinos& Watson, 2006) 
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4.5. Análises de vídeo e LFP 

 

Crises comportamentais durante o SE foram analisadas por inspeção 

visual dos vídeos utilizando o programa Kinovea de domínio público. 

Segmentos de vídeos foram analisados do momento da injeção do 

convulsivante até duas horas após a aplicação do CAC. Quantificamos 

frequência e latência dos seguintes comportamentos: primeira WDS, primeira 

crise comportamental classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, classe 5 e início do 

SE. Também quantificamos o número de eventos do tipo WDSs, crises classe 

4 e crise classe 5 em intervalos de 5 minutos durante 2h de SE. 

Crises eletrográficas foram analisadas a partir da injeção da droga até 

duas horas após a injeção do CAC através da inspeção dos registros 

eletrofisiológicos com o auxílio dos programas Matlab R2011 e Neuroexplorer4 

(NeuroNexus). Dois pesquisadores quantificaram a latência a partir da injeção 

da droga, duração e tipo das crises eletrográficas. O início das crises foi 

definido por 1) aumento significativo da amplitude do sinal acima da linha de 

base, 2) aumento da frequência da atividade do LFP e 3) presença de eventos 

paroxísticos como espículas (spikes), poli-espículas (poli-spikes), salvas de 

espículas (bursts) e complexos espícula-onda (spike-wave). O término das 

crises foi determinado como o momento em que as espículas desapareciam e 

o sinal sofria uma depressão na amplitude. O início da depressão na amplitude 

do sinal foi definido como o término da crise. Eventos com duração ≤ 10 s não 

foram considerados crises eletrográficas. Para a classificação das crises, 

padrões temporais e espectrais foram utilizados. Usando esses critérios, cinco 

tipos de crises eletrográficas foram definidas. 
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Figura 7: Sistema de registro de vídeo-EEG sincronizado. O início e final de cada vídeo é 

marcado por um TTL longo (0.5 s duração; retângulo em azul no topo do traçado em zoom) 

enviado simultaneamente à interface de aquisição RHD2000 e ao LED  - o piscar luminoso 

regista no vídeo e um degrau de voltagem marca no registro eletrofisiológico digital. O 

comportamento do animal é registrado em vídeo de alta definição (HD), visualizado à direita, 

em conjunto com o registro eletrofisiológico em escala ampliada (abaixo; escala = 5 min) e em 

detalhe (acima à esquerda; escala = 5 s). Em preto, canais de registro de LFP no mPFC; em 

azul, no HPCi e em vermelho, no HPCc. Em verde (início do traçado) está marcada a região 

em zoom. 

 

Visando aumentar a eficiência das analises de video/LFP 

desenvolvemos um software construído a partir de rotinas em Matlab para 

sincronizar e tocar os registros de video e LFP juntos. Primeiro criamos duas 

matrizes, uma com os valores dos quadros em que identificamos o LED aceso 

e outra com as marcações temporais no registro LFP dos TTLs. Como os TTLs 

sempre iniciavam e terminavam com pulsos de durações diferentes foi possível 

alinhar essas duas matrizes de índices e assim sincronizar os registros de 

video e LFP. Nosso software seleciona um dos vídeos e o registro de LFP 

correspondente ao mesmo horário. O software permite que se inicie o video a 

partir de qualquer tempo. Ele então plota o registro de LFP de todos os canais 

correspondente ao total do tempo do vídeo (5 min) e marca no registro o tempo 
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selecionado. Um zoom de 4 s (± 2s a partir do tempo selecionado) é plotado 

em conjunto para uma avaliação mais fina do registro. Ao lado dos registros o 

software toca o quadro do vídeo correspondente ao tempo do LFP (Figuras 7 e 

8). 

 

Figura 8: Sistema de registro de vídeo-EEG sincronizado. Ao longo do registro, TTLs (100 ms 

duração; tics em azul no topo dos registros) enviados simultaneamente à interface de aquisição 

RHD2000 e ao LED marcam regularmente a cada 1s m o piscar luminoso no vídeo e no 

registro eletrofisiológico digital. O comportamento do animal é registrado em vídeo de alta 

definição (HD), visualizado à direita, em conjunto com o registro eletrofisiológico em escala 

ampliada (abaixo; escala = 5 min) e em detalhe (acima à esquerda; escala = 4 s). Em preto, 

canais de registro de LFP no mPFC; em azul, no HPCi e em vermelho, no HPCc. Em verde, 

está marcada a região em zoom. 

 

Para as análises espectrais, utilizamos rotinas em Matlab desenvolvidas 

em nosso laboratório. Espectrogramas foram calculados utilizando 

transformada wavelet com a função base Morlet, larguraω0=6, previamente 

implementadas (Romcy-Pereira et al., 2008).Para a detecção de OAFs (>150 

Hz) filtramos o sinal de LFP entre 150-420 Hz, calculamos seu envelope de 

amplitude através da transformada de Hilbert (função hilbert, Matlab) e 

suavizamos o envelope através da promediação em janela de 25 ms. Um valor 
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de 3-4 desvios padrões do sinal do envelope foi tomado como limiar para 

detecção dos eventos de OAFs. OAFs nestas posições temporais foram 

aceitas se possuíssem >4 ciclos de oscilação. Após a detecção, OAFS foram 

inspecionadas visualmente no sinal bruto do LFP para inclusão final na análise. 

 

4.6. Análises Estatísticas 

 

Os testes estatísticos foram aplicados através de rotinas de Matlab ou 

pelo programa Prism 6. Antes da aplicação dos testes de inferência, os dados 

foram testados para normalidade pelo teste de D’Agostino-Pearson quando 

necessário. Para testar as diferenças em latência para a primeira crise, início 

do SE, número de WDS, número de crises classes 4 e 5 e taxa de mortalidade 

durante os experimentos entre os dois grupos experimentais utilizamos o teste 

exato de Fisher. Para analisar as diferenças na frequência, latência e duração 

dos cinco tipos de crises eletrográficas entre os grupos utilizamos o teste exato 

de Fisher, o teste t de Student não pareado e análise de variância 

(ANOVA).Este teste compara as diferenças entre as médias quando nós temos 

dois fatores independentes, neste caso a droga utilizada para induzir o SE e o 

tipo de crise eletrográfica. 

Para comparar as diferenças entre os tempos de latência para o primeiro 

paroxismo, primeira crise eletrográfica e primeira crise comportamental e início 

do SE utilizamos o teste de Mann-Whitney quando a distribuição dos dados 

não seguiu uma gaussiana e o teste t de Student não-pareado quando as 

amostras foram gaussianas. Para avaliar correlação entre variáveis usamos o 
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teste de correlação linear de Pearson e seu teste de significância. O nível de 

significância estatística considerado foi de 5%. 

 

5. RESULTADOS 

 

A avaliação das posições da cânula e dos eletrodos foi feita a partir da 

identificação das lesões eletrolíticas e lesões geradas pelos implantes no tecido 

com o auxílio do atlas estereotáxico (Figura 9). Dos 19 animais que 

sobreviveram à cirurgia e receberam o convulsivante, 15 tiveram confirmação 

da cânula implantada corretamente na formação hipocampal, em 3 animais 

(rato 1, rato 6 e rato 15) não foi possível determinar o posicionamento e em 1 

animal a cânula foi implantada fora da formação hipocampal (rato 7; tálamo; 

Tabela II). As lesões utilizadas para determinação do posicionamento dos 

eletrodos foram aquelas produzidas por lesão eletrolítica.Lesões eletrolíticas 

foram produzidas na extremidade de seis eletrodos por animal, sendo 2 

eletrodos por região (CPFm, HPCi e HPCc). No CPFm, dos 38 eletrodos 

analisados, 24 caíram corretamente na região e 19 especificamente no córtex 

pré-límbico e 5 no córtex infra-límbico. O posicionamento histológico de 14 

eletrodos não foi possível ser determinado. No hipocampo ipsilateral, dos 38 

eletrodos analisados, 18 caíram corretamente em alguma estrutura da 

formação hipocampal e apenas 2 caíram fora da região alvo.Dezoito eletrodos 

não foram identificados histologicamente, mas avaliados através de perfil 

eletrofisiológico (presença de ritmo teta durante locomoção e SPW/ripples 

durante momentos de imobilidade). No hipocampo contralateral dos 38 

eletrodos analisados, 14 caíram corretamente em alguma estrutura da 
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formação hipocampal, 7 caíram fora da região alvo e para 14 eletrodos não foi 

possível determinar seu posicionamento. A mesma avaliação eletrofisiológica 

foi usada para averiguar a localização hipocampal destes eletrodos (ver Tabela 

II). 

Tabela II: Animais experimentais utilizados neste estudo com seus respectivos tratamentos e 

respostas à injeção dos convulsivantes: AC e PILO. Posicionamento dos eletrodos foi realizada 

por confirmação histológica e análise eletrofisiológica. CA1, CA3: sub-campos hipocampais; 

CC: corpo caloso; CPFm: córtex pré-frontal medial; GrDG: camada granular do giro denteado; 

HPC: hipocampo;IL: área infra-límbica; Lmol: camada lacunoso-molecular; MGD: tálamo 

medial; MoDG: camada molecular do giro denteado; Or: camada oriens; PoDG: camada 

polimórfica do giro denteado; PL: área pré-límbica; SE: status epilepticus; Sub: subículo. 

 

 

Animal Droga SE Cânula CPFm HPCi HPCc Coleta Tecido

R01 Pilo sim - - - - 24h

R06 Pilo sim - - - - 48h

R08 Pilo não CA3 Or PL - - -

R16 Pilo sim CA1 Lmol PL CA1 72h

R20 Pilo remissão MoDG PL/IL CA1/DG CA1/CA3 72h

R21 Pilo não PL/IL CA1/DG CC

R25 Pilo não GrDG PL CA1/DG CA1/DG

R26 Pilo sim PL DG - 24h

R27 Pilo sim CA1 Lmol PL/IL 13h

R07 AC sim MGD PL CA3 DG 103h

R10 AC sim MoDG - 3,5h

R12 AC sim CA1 Lmol PL DG DG 48h

R13 AC sim CA1 Lmol PL CA1 48h

R14 AC sim PoDG - CA1/DG CA1/DG 1h

R15 AC sim - 72h

R17 AC sim CA1 Lmol PL 72h

R18 AC sim CA1 Lmol PL/IL 72h

R22 AC sim MoDG PL CA1/DG 36h

R23 AC sim CA1 Lmol PL/IL CA1/DG 36h

CA1/DG

DG

DG CA1

CA1DGPL

CA1

CA1/DG

CA1CA1

168h

168h

CA1/Thal

DG

Sub

Sub

CA1/Sub

Sub
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Figura 9. Verificação histológica do posicionamento dos implantes de cânula e eletrodos em 

fatias de cérebro corados com cresil violeta. Imagens representativas da avaliação dos animais 

que receberam AC e PILO. A-A’, Cortes apresentando o local da lesão produzida pela cânula; 

B-B’, pelos feixes de eletrodos no CPFm e pelos eletrodos no hipocampo ipsi (C-C’) e 

contralateral (D-D’). Ampliações das regiões pontilhadas à esquerda são apresentadas na 

coluna da direita (A’, B’, C’, D’). As pontas de seta indicam as extremidades dos eletrodos. 

H
P

C
i 

H
P

C
c
 

C
P

F
m

 
C

â
n

u
la

 -
 H

P
C

 



 35 

Dezenove animais receberam injeções de AC (n=10) ou PILO (n=09) 

intra-hipocampal. Nos animais tratados com AC, uma única infusão de droga foi 

suficiente para induzí-los a SE, sem remissão. No grupo PILO, por outro lado, 

dois animais tiveram que receber uma segunda infusão da droga para indução 

de SE (rato 6 e rato 20). Dos 9 animais injetados com PILO, 3 animais não 

atingiram SE (rato 8, rato 21 e rato 25)e um animal teve remissão espontânea 

(rato 20). 

 

 

Figura 10: Comportamentos exibidos pelos animais após tratamento com AC ou PILO i.h. 

Utilizando uma modificação do índice utilizado por Racine (Racine, 1972) comparamos a 

severidades das crises nos dois grupos. Utilizando o teste exato de Fisher, não foi encontrada 

diferenças entre os grupos para os comportamentos de WDS, salivação, imobilidade, classes 

2, 3, 4 e 5 e crise tônica. AC: n = 10; PILO: n=6. 

 

As crises comportamentais apresentadas pelos animais que receberam 

AC ou PILO foram classificadas através da escala de Racine modificada 

(Tabela I; Racine, 1972). Esta escala originalmente descreve uma sequência 

de comportamentos induzidos por estimulação elétrica da amígdala (crises 

límbicas geradas por abrasamento da amígdala) e que também são exibidos 

por animais sob o efeito de AC e PILO (Ben-Ari et al. 1979). A modificação 
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mencionada inclui os comportamentos de sacudida de tronco e 

imobilidade/ausência. Nossos resultados mostraram que a frequência de 

animais dos grupos AC e PILO que apresentou os comportamentos de WDS, 

salivação, imobilidade, classe 2, classe 3, classe 4, classe 5 e crise tônica não 

diferiu (Figura 10; teste de Mann-Whitney, p > 0,05 para todos os 

comportamentos analisados). Portanto, animais tratados com AC i.h. e PILO 

i.h. têm a mesma susceptibilidade a apresentarem estes comportamentos. 

Entretanto, esta observação não reflete a frequência de ocorrência destes 

eventos em cada grupo. Para avaliarmos este aspecto, analisamos a 

quantidade de crises tipo WDS, crises classes 4 e crises classe 5 por animal 

nos dois grupos experimentais (Figuras 11-13). Neste caso encontramos 

diferenças significativas na quantidade de WDS por animal entre os grupos AC 

e PILO. Animais que receberam a injeção de AC apresentaram maior número 

de WDS do que animais que receberam PILO (Figura 11; teste t de Student 

não-pareado, WDS: AC = 297,9 ± 28,75 x PILO = 116,83 ± 59,91  p = 0,03). 

Por outro lado, animais do grupo AC e PILO não diferiram quanto ao número 

de crises classe 4 e classe 5 por animal (Figuras 12-13;teste t de Student não-

pareado, classe 4: AC = 5,4 ± 0,92 x PILO = 3,33 ± 0,76 p = 0,53; classe 5: AC 

= 1,8 ± 0,42  x PILO = 2,67 ± 1,26 p = 0,46; média ± EPM). 
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Figura 11: Dinâmica do comportamento de WDS em animais AC e PILO. Em A, exemplo de 

um animal (Rato 17, grupo AC) exibindo WDS. B, porcentagem de animais dos grupos AC e 

PILO que tiveram WDS. Todos os animais injetados apresentaram WDS. Em C, é mostrado a 

quantidade de WDSs por animal. Animais que receberam AC apresentaram mais WDS em 

comparação aos animais que receberam PILO (teste t de Student, não pareado, p<0,05). D, 

tempo de latência a partir da injeção da droga para o primeiro WDS. O primeiro WDS ocorre 

primeiro nos animais do grupo AC (teste de Mann – Whitney, p < 0,032). AC: n = 10; PILO: n = 

6. Abaixo, distribuição temporal de WDS em bins de 5 min. Cada barra representa um animal. 

O traçado em verde representa o momento da injeção do convulsivante. Os bins foram 

alinhados pelo início do SE. Quanto mais clara a cor nas barras maior a quantidade de eventos 

naquele bin. 
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Figura 12: Dinâmica do comportamento classe 4 de Racine em animais AC e PILO. Em A, 

exemplo de um animal (Rato 17, grupo AC) durante um episódio de crise classe 4. B, gráfico 

superior, mostra a quantidade de animais que tiveram crises classe 4 após a injeção do 

convulsivante (AC = 100%; PILO = 67%). Não houve diferença estatística significativa (teste 

exato de Fisher, p > 0,05). Gráfico inferior, quantidade de crises classe 4 por animal (teste t de 

Student não-pareado, p > 0,05; AC: n = 10; PILO: n = 6). C, distribuição temporal de crises 

classe 4 em bins de 5 min. Cada barra representa um animal. O início de cada barra preta 

representa o momento da 1a. injeção do convulsivante. Barras verticais verdes em dois animais 

PILO representam o momento da 2a. injeção da droga. Os bins foram alinhados pelo início do 

SE. Quanto mais clara a cor nas barras, maior a quantidade de eventos naquele bin. 

 

Usando o término da injeção do convulsivante como referência, 

medimos a latência para o aparecimento do primeiro evento eletrográfico 

paroxístico, do primeiro WDS (Figura 11D), da primeira crise eletrográfica, da 

primeira crise comportamental e o início do SE. Também quantificamos o 

intervalo entre o primeiro paroxismo e a primeira crise eletrográfica, assim 

como entre o primeiro paroxismo e a primeira crise comportamental (Figura 

14). 
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Figura 13: Dinâmica do comportamento classe 5 de Racine em animais AC e PILO. Em A, 

exemplo de um animal (Rato 17, grupo AC) durante um episódio de crise classe 5. B, gráfico 

superior, mostra a quantidade de animais que tiveram crises classe 5 após a injeção do 

convulsivante (AC = 80%; PILO = 33%). Não houve diferença estatística significativa (teste 

exato de Fisher, p > 0,05). Gráfico inferior, quantidade de crises classe 5 por animal (teste t de 

Student não-pareado, p > 0,05; AC: n = 8; PILO: n = 3). C, distribuição temporal de crises 

classe 5 em bins de 5 min. Cada barra representa um animal. O início de cada barra preta 

representa o momento da 1a. injeção do convulsivante. Barras verticais verdes em dois animais 

PILO representam o momento da 2a. injeção da droga.  Os bins foram alinhados pelo início do 

SE. Quanto mais clara a cor nas barras, maior a quantidade de eventos naquele bin. 

 

Nossos resultados não mostraram diferenças estatisticamente 

significativas para a latência do 1º paroxismo (Figure 14; AC = 8,26 ± 2,31 min; 

PILO = 4,68 ± 2,05 min; teste de Mann-Whitney, p = 0,302; média ± EPM), para 

1ª crise eletrográfica (AC = 11,44 ± 2,9 min; PILO = 6,21 ± 1,22 min; teste de 

Mann-Whitney, p = 0,14; média ± EPM) e para o intervalo ente o 1º paroxismo 

e a 1ª crise eletrográfica (AC = 3,57 ± 1,07 min; PILO = 5,16 ± 2,67 min; teste 

de Mann-Whitney, p = 0,82; média ± EPM). Entretanto encontramos diferenças 

nas latências para o 1º WDS (AC = 6,97 ± 3,08 min; PILO = 13,12 ± 2,77 min; 

teste de Mann-Whitney, p = 0,031; média ± EPM), 1ª crise comportamental (AC 

= 26,52 ± 2,76 min; PILO = 9,58 ± 1,26 min; teste de Mann-Whitney, p = 

0,0005; média ± EPM), início do SE (AC = 65,3 ± 12,45 min; PILO = 19,83 ± 
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3,49 min; teste de Mann-Whitney, p = 0,012; média ± EPM), e para o intervalo 

entre o 1º paroxismo e a 1ª crise comportamental (AC = 18,20 ± 3,42 min; PILO 

= 3,52 ± 2,01 min; teste de Mann-Whitney, p = 0,011; média ± EPM). A 

severidade da primeira crise comportamental também foi avaliada.Embora não 

tenhamos detectado diferença estatística na severidade da 1a crise 

comportamental entre animais AC e PILO (Figura 14, teste de Mann-Whitney, p 

= 0,206), observamos que 90% dos animais tratados com AC tiveram a 1a crise 

comportamental com severidade classe 1, enquanto 50% dos animais PILO 

tiveram crises ≥classe 3. Este resultado pode refletir a cinética de expressão 

das crises límbicas nos animais PILO que rapidamente progridem para classe 

3. 

 

Figura 14: Latência para a primeira crise comportamental e para o SE é menor em animais 

tratados com pilocarpina. A, latência para 1º paroxismo, B, 1ª crise eletrográfica, C, 1ª crise 

comportamental, D, severidade da 1ª crise comportamental, E, intervalo 1º paroxismo – 1ª crise 

eletrográfica, F, intervalo 1º paroxismo – 1ª crise comportamental e G, latência para início do 

SE. Teste de Mann-Whitney, *p<0.05. Dados apresentados como média ± EPM. A,B, E e F, 

AC: n = 9; PILO: n = 4. C,D e G, AC: n = 10; PILO: n = 6 
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Vários estudos mostram que a expressão de WDS está associada a 

estimulação de áreas como o hipocampo ou amígdala em diversos 

protocolos(Lanthorn and Isaacson, 1978; Le Gal La Salle and Cavalheiro, 1981; 

Rondouin et al., 1987). Evidências sugerem que WDS precedem ou retardam a 

generalização das crises límbicas (Roudouin et al., 1987). Por este motivo 

investigamos se havia correlação entre a quantidade de WDS por animal e as 

latências para o primeiro paroxismo, a primeira crise eletrográfica, a primeira 

crise comportamental, a primeira crise classe 4, a primeira crise classe 5 e o 

início do SE. Detectamos uma correlação positiva entre o número de WDS e a 

latência para a 1a crise eletrográfica no grupo PILO (r2 = 0.90, p = 0.048; 

correlação de Pearson; quanto mais WDS maior a latência para 1acrise-e). 

Entretanto, não observamos diferenças estatisticamente significativas em 

nenhuma outra correlação. 

 

 

Figura 15: Primeira crise eletrográfica em animais tratados com AC i.h. Registros realizados na 

camada granular do giro denteado (GrDG) e no corno de Amon, CA1 do hipocampo ipsilateral. 

As crises têm durações parecidas, mas podem variar muito morfologicamente como as crises 

dos animais r12 e r23. Repare na alta amplitude das crises, em alguns momentos acima de 

5mV. A barra vertical indica o início das crises. 
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Figura 16: Primeira crise eletrográfica em animais tratados com PILO i.h. Registros realizados 

na camada granular do giro denteado (GrDG) e no corno de Amon, CA1 do hipocampo 

ipsilateral. No grupo PILO as crises variam mais em duração do que no grupo AC. As crises 

começam com espículas de amplitude semelhante à linha de base e aumentam em frequência 

e amplitude. Salvas de disparos (bursts) presentes na primeira crise de vários animais do grupo 

AC não aparecem na primeira crise dos nossos animais do grupo PILO. 

 

Em seguida, analisamos a primeira crise eletrográfica de 9 animais AC 

e 4 animais PILO cujos eletrodos se encontravam em ambos os hipocampos e 

no CPFm (Figuras 15-16). Escolhemos eletrodos posicionados em CA1 e 

GrDG no hipocampo ipsilateral para ilustrar sua dinâmica. O primeiro aspecto 

que nos chamou a atenção foi uma aparente diferença na duração desta crise 

entre os dois grupos. Olhando com mais detalhe, podemos perceber que as 

crises não são eventos estáticos. Observando a primeira crise eletrográfica do 

rato 17, um animal que recebeu AC, é possível perceber diferentes padrões de 

atividade paroxística que predomina em diferentes segmentos. No início da 

crise, observamos espículas de maior amplitude com atividade de alta 

frequência na repolarização do shift DC decorrente da atividade ictal. Estas 
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espículas são substituídas por espículas de menor amplitude e atividade de 

mais alta frequência. Em um momento seguinte disparos em salvas (bursts) 

passam a ocorrer, seguido por uma depressão da atividade que encerra a crise 

(Figura 15, r17).  

Apesar de não termos encontrado diferença estatisticamente 

significativa, nossos resultados indicam uma forte tendência de que a primeira 

crise eletrográfica nos animais AC tem menor duração (Figura 17, AC: 52,33 ± 

9,88 s; PILO: 310,3 ± 163,8 s; teste de Mann-Whitney, p = 0,076; média ± 

EPM). Talvez o número reduzido de animais no grupo PILO justifique o menor 

poder do teste estatístico do teste e o valor de p obtido. 

 

 

 

Figura 17: Duração da primeira crise eletrográfica em animais tratados com PILO e AC i.h. A 

primeira crise dos animais tratados com AC mostra uma forte tendência de ser mais curtas do 

que a primeira crise apresentada pelos animais tratados com pilo. Teste de Mann-Whitney, p = 

0.0755. AC: n = 9; PILO: n = 4. 

 

Na figura 18, mostramos registros no CPFm, HPCi e HPCc durante a 

primeira crise eletrográfica induzida por AC. Em detalhe, ressaltamos a 

dinâmica da atividade paroxística hipocampal ipsilateral que dirige as 

atividades no CPFm e HPCc. Quando sobrepomos o comportamento do animal 

ao seu correlato eletrográfico não encontramos correspondência imediata entre 

um comportamento e um padrão de atividade ou elemento eletrográfico 
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específico (Figura 19). Durante esta primeira crise eletrográfica, o animal exibiu 

diversos comportamentos incluindo auto-limpeza (g), WDS (w), exploração (e) 

e imobilidade (s). Como se pode observar, o mesmo comportamento se repetiu 

em momentos distintos com diferentes perfis eletrográficos. Espículas contendo 

OAF (250 Hz e 150 Hz) puderam ser observadas já na primeira crise em 

segmentos ictais distintos (Figura 19, segmentos c-d). 
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Figura 18: Exemplo de primeira crise comportamental em animal tratado com AC i.h. (rato 17). 

Segmentos ampliados ressaltam o aspecto modular das crises. Acima, é mostrado a primeira 

crise nas três áreas registradas, córtex pré-frontal medial (CPFm), hipocampo ipsilateral (HPCi) 

e hipocampo contralateral (HPCc). A área embaixo das letras que estão acima do traçado é 

mostrada ampliada abaixo. Em a, vemos o traçado antes do início da crise se iniciar. É possível 

notar algumas espículas aparecendo no HPCc. Em b, vemos uma transição do sinal durante a 

crise. Espículas de maior duração e amplitude dão lugar a espículas de menor amplitude, mais 

curtas e que ocorrem em maior frequência. Em c, nota-se uma atividade de alta frequência, 

com disparos em salvas. Em d, vemos o momento em que ocorre uma depressão da atividade 

no sinal. As espículas vão diminuindo em amplitude e parecem desaparecer. Em e, é mostrado 

um momento de retomada de atividade epiléptica. Enquanto a atividade nas áreas do CPFm e 

do HPC ainda está silenciada, em HPCi nota-se o reaparecimento de espículas com amplitude 

crescente. Finalmente em f, vemos espículas tanto em HPCi quanto em HPCc. 
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Figura 19: Ocorrência de OAFs (>150Hz) no hipocampo durante a primeira crise eletrográfica 

de um animal tratado com AC i.h. antes da instalação do SE (rato 17). Marcações 

comportamentais (acima do traçado). Estes resultados sugerem que as OAFs já estão 

presentes durante o processo de epileptogênese. Segmentos c e d ilustram comportamentos 

distintos com OAF. Comportamentos: e: exploração; g: auto-limpeza; s: 

imobilidade/ausência/staring; w: WDS. 

 

Estudos sugerem que OAF patológicas podem ser utilizadas como 

preditores de zonas epileptogênicas e iniciadoras de crise (Andrade-Valença et 

al., 2011). Por isto, resolvemos verificar se estas oscilações já se encontravam 

presentes mesmo antes do tecido se tornar epileptogênico - isto é, 

imediatamente após o insulto inicial (infusão da droga), o que seria indício dos 

efeitos do AC e da PILO. Analisamos também a latência de ocorrência de 

OAFs nos eletrodos localizados no GrDG (Figura 20) e nos eletrodos de CA1-

pyr (Figura 21). Observamos relativa abundância de OAFs (150-300 Hz) 

ocorrendo em espículas lentas de diferentes padrões durante a primeira crise 

eletrográfica de animais AC e PILO, tanto no GrDG quanto em CA1-pyr. 
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Figura 20: Primeiras OAFs em animais tratados com AC e PILO i.h. observadas em eletrodos 

no GrDG do hipocampo ipsilateral. Traçados no canto superior esquerdo, em preto CPFm, em 

vermelho hilo, em azul GrDG. Traçados no canto superior direito, em preto CPFm, em 

vermelho GrDG, em azul CA1 camada radiatum. Abaixo espectrograma dos traçados do GrDG 

aumentados. 
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Figura 21: Primeiras OAFs em animais tratados com AC e PILO i.h. observadas em eletrodos 

em CA1 ipsilateral. Traçados acima, em preto CPFm, em vermelho CA1 camada piramidal do 

HPCi, em azul CA1 camada piramidal do HPCc. Abaixo espectrograma dos traçados de CA1 

pyr-i aumentados. CPFmi: córtex pré-frontal; CA1 pyr-i: CA1 camada piramidal ipsilateral; CA1 

pyr-c: CA1 camada piramidal contralateral. 

 

No intuito de avaliar a epileptogenicidade de cada tratamento (AC, PILO) 

por meio da presença de OAFs, computamos a latência para o aparecimento 

da primeira OAF após a injeção da droga (Figura 22). Embora não tenhamos 

encontrado diferença estatística entre os grupos (AC: 12,83 ± 3,34 min, n = 9; 

PILO: 13,76 ± 3,17 min, n = 4; teste de Mann-Whitney, p = 0,5; média ± EPM), 

animais tratados com AC parecem ter OAFs que surgem mais cedo do que em 

animais tratados com PILO (ver Figura 21A). Animais tratados com PILO, por 

sua vez, apresentaram a 1a crise eletrográfica mais rápida do que animais do 

grupo AC considerando a 1ª OAF como referência (teste de Mann-Whitney, p 
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<0,05). Contudo, não observamos diferenças entre a latência da 1ª OAF e o 

início do SE definido comportamentalmente (teste de Mann-Whitney, p > 0,05).  

Avaliamos então a correlação entre a latência para a 1ª OAF e a latência 

para o início do SE comportamental; e entre a latência da 1ª OAF e a 

quantidade de WDS por animal nos dois grupos. Não encontramos efeitos 

significativos em ambos os casos (coeficiente de correlação de Pearson, p > 

0,05).  

 

 

Figura 22: Latência para a ocorrência da primeira OAF. A, latência para a 1ª OAF. B, intervalo 

entre a 1ª OAF e o SE definido eletrograficamente. C, intervalo entre a 1ª OAF e o SE definido 

comportamentalmente. Abaixo, correlações de Pearson entre a 1ª OAF e o início do SE 

definido comportamentalmente. As linhas azuis pontilhadas indicam o intervalo de 95% de 

confiança. A linha temporal embaixo mostra ao momento da injeção da droga e o início do SE 

comportamental e eletrográfico. A-C, teste de Mann-Whitney, p>0,05. OAF: oscilação de alta 

frequência; bSE: SE definido comportamentalmente. 
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Analisamos a evolução do sinal em nossos registros eletrográficos 

durante a indução do SE nos dois grupos, AC e PILO. E a primeira coisa que 

nos chamou a atenção foi que durante o curso temporal do SE padrões de 

atividades epilépticas morfologicamente distintos se sucedem definindo 

diferentes estágios. Identificamos 5 estágios exemplificados na Figura 23. 

 

Figura 23. Evolução e dinâmica do estado epiléptico depende do agente convulsivante 

utilizado. A administração intra-hipocampal de AC (b) ou PILO (b') foram ambas capazes de 

induzir um estado de atividade epileptiforme sustentado, de amplitude várias ordens de 

magnitude superior que aquela observada durante o período basal (a e a'). Poucos segundos 

após a administração do agente convulsivante, espículas, paroxismos e crises intermitentes 

foram registradas (c e c'). Esse padrão evoluiu para um padrão caracterizado por espículas 

intermitentes, de ocorrência e amplitude invariante (d e d'), mais rapidamente nos animais que 

receberam PILO (3/4) em comparação com os animais que receberam AC (9/9). Curiosamente, 

não observamos uma relação direta entre o estado epiléptico (SE) e o padrão eletrográfico. 

Após 120 min de estado epiléptico (eletrográfico e comportamental), os animais receberam um 

coquetel anticonvulsivante (diazepam + cetamina, ACC), responsável por produzir uma 

atenuação significativa do potencial de campo local registrado em dois eletrodos hipocampais 

ipsilaterais (ambos no hipocampo dorsal, HPC 1 mais superficial em comparação com HPC 2). 

A amplitude do potencial de campo está representada por unidades arbitrárias (a.u.). 
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Figura 24. Morfologia de crises e pós-descargas durante o SE induzido por AC e PILO. 

Identificamos 3 tipos de crises eletrográficas nos registros dos nossos animais (tipos ‘b’, ‘c’ e 

‘e’)  e 2 tipos de pós-descargas (tipos ‘a’ e ‘d’). Note que elementos de um tipo de crise podem 

ser encontrados como componentes de outro tipo.  

Analisamos as crises eletrográficas, classificando-as a partir da sua 

morfologia, duração e latência para a injeção do convulsivante. Identificamos 3 

tipos de crises e disparos epileptiformes que chamamos de tipos a-e. Disparos 

tipo-a são caracterizados por agrupamentos de espículas sem a presença de 

outros elementos; crises tipo-b iniciam com disparos tipo-a seguidos de poli-

espículas; crises tipo-c se iniciam com poli-espículas seguidas por disparos de 
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alta frequência e terminam com salvas seguidas de supressão da atividade 

eletrográfica; disparos tipo-d iniciam com pequenas espículas e terminam com 

uma salva; e crises tipo-esão crises complexas, geralmente de longa duração 

que podem conter crises do tipo b e c fundidas (Figura 24). 

Quando olhamos a ocorrência dessas crises durante o SE percebemos 

que elas aparecem juntas, formando agrupamentos de crises do mesmo tipo 

(Figura 25). Olhando a distribuição das crises vemos que crises tipo-e em geral 

são crises de maior duração, e crises tipo-b são crises mais rápidas. 

A identificação das crises a partir início do SE tornou-se mais complexa, uma 

vez que o intervalo entre as crises fica menor, muitas vezes com crises se 

sucedendo imediatamente. Resolvemos extrair o envelope do sinal para ter 

uma visão mais geral dos fenômenos que ocorrem durante o SE. A partir dessa 

abordagem fomos capazes de identificar módulos de atividade de alta 

amplitude ocorrendo ao longo do SE (Figuras 26 e 27). Identificamos dois tipos 

de padrões de ocorrência desses módulos. Um padrão rítmico, onde os 

módulos aparecem periodicamente e um padrão não rítmico, onde os módulos 

aparecem isolados ou seguidos por um módulo distinto. Ao olharmos para a 

estrutura interna destes módulos, identificamos crises e eventos paroxísticos 

como espículas, complexos espícula-onda e salvas de disparos. Também 

conseguimos ver semelhanças no padrão de ocorrência entre o SE provocado 

pelas duas drogas utilizadas neste estudo. Nos dois grupos, AC e PILO, os 

módulos começam mais curtos e se repetem com maior frequência. À medida 

que o SE instala-se os módulos se tornam mais longos até que o sinal atinja 

um estado de máxima amplitude caracterizado por espículas de alta amplitude 

(> 5 mV) contínuas. 
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Figura 25. Crises de morfologia semelhantes ocorrem em grupos e marcam estágios diferentes 

durante a evolução temporal do SE em animais tratados com AC. a, exemplo do registro do 

hipocampo contralateral (hpc= HPCc). Três tipos de crises cujos registros são 

morfologicamente distintos entre si  (tipos b ,c , e) e dois tipos de disparos epileptiformes (tipos 

a, d) são ressaltados nas caixas coloridas. É possível perceber dois momentos bem definidos 

ao longo do registro delimitados por agrupamentos de crises, o primeiro com crises tipo-b e a o 

segundo com crises tipo-e. b, o histograma mostra a quantidade de crises e sua duração. c, 

distribuição dos diferentes tipos de crises identificados e sua duração média.d, distribuição das 

crises de 9 animais do grupo AC (eixo y) após injeção do AC. Cores diferentes indicam tipos 

diferentes de crises. Cores referentes a legenda de c.e, média de latência para os diferentes 

tipos de crises identificadas. Crises do tipo-e ocorrem mais tardiamente no SE do que os outros 

tipos. f, intervalo entre a ocorrência de crises do mesmo tipo. Crises do tipo a são mais raras de 

acontecerem do que as crises do tipo ‘b’ e ‘e’. *p < 0,05. Teste ANOVA. 
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Figura 26. Atividade epiléptica hipocampal durante o SE em uma animal que recebeu PILO i.h.  

se organiza em módulos com padrões rítmicos de ocorrência. Em I, traçado preto mostra o 

registro eletrofisiológico do hipocampo ipsilateral (CA1-pyr). O traçado vermelho mostra o 

envelope de amplitude do sinal em preto. Note que na metade final do registro mostrado na 

figura é possível perceber módulos com atividade de maior amplitude que se repetem ao longo 

do tempo. O traçado em azul acima ressalta a ocorrência desses módulos. II – III, mostram 

detalhes do registro obtidos das áreas pontilhados mostrados em I e II, respectivamente. EmIV, 

mostra magnificação de uma região entre módulos representada pelo traçado azul visto em III. 

Note que mesmo períodos de menor amplitude do sinal há a presença oscilações acopladas 

ocorrendo periodicamente. Abaixo, espectrograma do sinal mostrado em IV, aqui representado 

pelo traçado em branco. Repare que essas oscilações/espículas ocorrem na faixa de 10-12 Hz. 
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Figura 27. Atividade epiléptica hipocampal durante o SE em uma animal que recebeu AC i.h.  

se organiza em módulos com padrões rítmicos de ocorrência. Em I, traçado preto mostra o 

registro eletrofisiológico do hipocampo ipsilateral (CA1-pyr). O traçado vermelho mostra o 

envelope de amplitude do sinal. Note que na metade final do registro, os módulos se tornam 

mais longos e menos síncronos. O tracejado em azul, acima, ressalta a ocorrência dos 

módulos. II,mostra o registro das áreas acima dos traçados azuis pontilhados mostrados em I e 

II, respectivamente. Em III, mostra magnificação da área marcada em azul visto em III. Observe 

a ritmicidade (4 Hz) de salvas de espículas. Abaixo, espectrograma do sinal mostrado acima, 

aqui representado pelo traçado branco. As espículas dentro que formam as salvas de atividade 

recorrem na faixa de freqüência de 20-50 Hz. 
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6. DISCUSSÃO 
 

Nosso trabalho teve como objetivo caracterizar comportamental e 

eletrofisiologicamente o período de SE nos modelos de ELT por infusão intra-

hipocampal de AC e PILO.Embora haja vários estudos eletrofisiológicos no 

modelo de AC intra-hipocampal, o modelo de PILO i.h. ainda é muito pouco 

estudado sob este ponto de vista, faltando estudos comparativos realizados 

sob as mesmas condições experimentais. Neste projeto tentamos preencher 

estas duas lacunas. Nossos resultados mostram que: 1) crises 

comportamentais aparecem antes nos ratos tratados com PILO, e são mais 

severas na maior parte dos casos; 2) a latência para o início do SE é menor no 

grupo PILO;3) a latência entre o primeiro paroxismo e a primeira crise 

comportamental é menor no grupo PILO; 4) a latência entre a primeira OAF e a 

primeira crise eletrográfica é menor no grupo PILO; 5) ratos tratados com AC 

exibem maior quantidade de WDS associado a maior latência para início do SE 

e, 6) a latência para o primeiro WDS é menor nos ratos tratados com AC. 

Encontramos também uma tendência indicando que a primeira crise 

eletrográfica é mais curta nos ratos que receberam AC. 

Todos os 10 animais injetados com AC entraram em SE. Dos 9 animais 

injetados com PILO, 5 não entraram em SE após a injeção. Uma segunda 

injeção foi aplicada e após essa segunda injeção 2 animais entraram em SE. 

Em outros estudos que utilizaram o modelo de PILO i.h. a taxa de ocorrência 

de SE utilizando uma dose de pilocarpina de 2,4 mg,é de70 a 80%(Furtado et 

al., 2002, 2011; Castro et al., 2011; Cifelli and Grace, 2012). Em nosso 

estudo,obtivemos uma taxa de SE de 67% no grupo PILO e 100% no grupo 
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AC. Uma possível explicação para os valores abaixo de 70% de SE no grupo 

PILO pode estar na injeção da droga. A solução de PILO, na concentração 

utilizada neste estudo (0,9 mg/µl; ainda abaixo da 2,4 mg/µl descrita na 

literatura) possui alta viscosidade e não é raro que a pilocarpina acabe 

formando cristais que obstruem o lúmen da agulha de injeção. Portanto 

acreditamos que a taxa de SE no grupo PILO não está relacionada a sua 

potência epileptogênica, o que mostramos parece ser o oposto pelos dados 

comportamentais e eletrofisiológicos. É claro que não podemos excluir a 

variabilidade entre os animais e a observada em outros estudos. Estudos 

pilotos realizados por Queiroz e colaboradores (dados não-publicados) 

mostram que uma solução de PILO na concentração de 0,7 mg/µl, é menos 

viscosa, evitando a formação de cristais e ainda assim, capaz de induzir SE em 

camundongos quando injetados no hipocampo. 

Os animais PILO tiveram o SE iniciando em média 20 min após a injeção 

da droga. Esse tempo está próximo da latência registrada em outros estudos 

que utilizaram a administração intra-hipocampal (Furtado et al., 2002, 2011; 

Castro et al., 2011; Farias, 2012). O tempo de latência para o início do SE nos 

animais do grupo AC foi em média 65 min após infusão da droga - tempo muito 

próximo ao encontrado por Raedt e colegas, que utilizaram o mesmo método 

de administração utilizado em nosso trabalho (Raedt et al., 2009). A diferença 

encontrada para o início do SE entre os dois modelos com administração intra-

hipocampal também é encontrada nos modelos sistêmicos (Fujikawa, 1996; 

Mello and Covolan, 1996; Farias, 2012). Esses dados estão organizados na 

Tabela III. 
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Tabela III. Comparação entre os modelos PILO i.h x PILO i.p. x AC i.h. de ELT. PILO i.h.: 

pilocarpina intra-hipocampal; PILO i.p.: pilocarpina intra-peritonial; AC i.h: ácido caínico intra-

hipocampal; CRE: crise recorrente espontânea; SE: status epilepticus. 

 

Comportamentalmente, encontramos diferenças tanto na quantidade de 

WDSs por animal quanto na latência para a ocorrência do primeiro WDS entre 

os grupos. O sacudir de tronco (ou wet-dog shake) é um comportamento muito 

comum em animais submetidos a modelos de estimulação de estruturas 

límbicas (modelos de ELT e abrasamento límbico;Lerner-Natoli et al., 1984; 

Rondouin et al., 1987; Rodrigues et al., 2005). Rondouin e colegas na década 

de 80 mostraram que a quantidade de WDSs diminui à medida que as crises 

generalizam em animais tratados com AC (Rondouin et al., 1987). Ademais, em 

seu trabalho, Rodrigues e colaboradores demonstraram uma correlação 

negativa entre a quantidade de WDSs por animal e sua susceptibilidade a 

entrar em SE em modelos de PILO i.h. e bicuculina i.c. (Rodrigues et al., 2005). 

Lee e Hong mostraram que lesões nas células granulares do giro denteado no 

hipocampo ventral diminuem a quantidade de WDSs e aumentam a duração e 

severidade de crises motoras em um modelo de SE induzido por um agonista 

de receptor opióide (Lee and Hong, 1990). Em nosso trabalho não 
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encontramos correlação entre a quantidade de WDSs e a quantidade de crises 

classes 4 e 5. Entretanto animais que receberam AC tiveram mais WDSs e 

maior latência para entrarem em SE do que animais que receberam PILO. 

Testamos a correlação entre a quantidade de WDSs e a latência para o início 

do SE, porém não encontramos correlação significativa. Um motivo para essa 

ausência de correlação pode ser o baixo número de indivíduos do nosso grupo 

PILO (n=4). Para resolver esta questão pretendemos ampliar este grupo com 4 

novos animais para a publicação do manuscrito. 

Tampouco encontramos diferenças entre os modelos no que diz respeito 

à duração da primeira crise eletrográfica (p = 0,0755). Novamente, acreditamos 

que este efeito pode ser devido ao número de indivíduos do grupo PILO nesta 

análise ter sido pequeno. A ocorrência de OAFs no hipocampo epiléptico 

crônico tem sido consistentemente observada no modelo de AC i.h. (Bragin et 

al., 1999a, 1999b, 2004; Jones et al., 2015). Entretanto, alguns autores 

também observaram sua presença neste modelo logo nos primeiros dias após 

o SE. Bragin e colaboradores (1999b, 2004) reportaram que OAFs são 

observadas comumente entre um e trinta dias após o SE, em ratos tratados 

com AC i.h., sendo que nos primeiros três dias, sua frequência é maior. Em 

camundongos, Jones e colaboradores registraram OAFs em CA1 e DG a partir 

de quatro dias após indução do SE  (Jones et al., 2015). Os resultados obtidos 

no presente estudo mostram que OAFs hipocampais (CA1-pyr e GrDG) já 

estão presentes durante o período de SE tanto no modelo de AC quanto PILO. 

De fato, observamos OAF em todos os animais analisados desde as primeiras 

crises eletrográficas. OAFs ocorriam na banda de frequência entre 150-300Hz 

em momentos de deflexões positivas (quando registradas no GrDG) ou em 
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deflexões negativas (quando registradas em CA1-pyr) do potencial local de 

campo. Estes dados sugerem que as OAFs são sinais de epileptogenicidade 

do tecido que progressivamente se instalam durante o insulto inicial. Embora 

Bragin e colaboradores tenham mostrado que animais que não apresentam tais 

oscilações não desenvolvem crises recorrentes espontâneas, ainda não 

sabemos se os animais que apresentaram OAFs durante o SE continuaram a 

apresentá-las nos dias subsequentes. Estudar esta dinâmica nos ajudará a 

entender melhor os mecanismos de epileptogenicidade em modelos de status 

epilepticus. Nossos resultados portanto, reforçam a hipótese de que as OAFs 

estão associadas a geração de crises epilépticas (Bragin 1999b, 2005), 

mostram que as OAFs estão presentes desde o início do processo 

epileptogênico e apontam para um envolvimento correlacional à organização 

da circuitaria epiléptica hipocampal. Analisamos OAFs presentes nos registros 

de CA1-pyr e GrDG. Por volta de 10 min após a injeção das drogas (AC, PILO) 

encontramos as primeiras OAFs. Um forte indício de que estes eventos já 

estão presentes desde o início do processo epileptogênico. Embora não 

tenhamos encontrado correlação entre a latência da primeira OAF e a latência 

para o início do SE, encontramos correlação positiva (r2 = 0,90; p = 0,05, n = 

4)entre a latência da primeira OAF e a latência da primeira crise eletrográfica 

no grupo PILO.Estes resultados são achados inéditos sobre o modelo de 

pilocarpina intra-hipocampal. 

Considerando que o SE é um estado que se modifica (dinâmico) ao 

longo do tempo. Treiman e colegas identificaram 5 estágios durante o curso de 

SEs em pacientes epilépticos humanos e em 3 modelos animais: AC sistêmico, 

Lítio-PILO i.p. e lesão por cobalto (Treiman et al., 1990). Estes autores 
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descreveram as crises em estágios, como a seguir: (1) crises discretas, (2) 

crises discretas fundidas, (3) atividade ictal contínua, (4) atividade ictal contínua 

com períodos de depressão e (5) descargas epileptiformes periódicas. Esse 

padrão de SE também foi encontrado em modelos de estimulação elétrica da 

via perfurante (Lothman et al., 1989). Estes trabalhos, no entanto, não apontam 

para nenhuma diferença que possa existir no SE provocado por diferentes 

mecanismos indutores. Em geral pouca atenção é dada aos eventos 

eletrofisiológicos que ocorrem durante o SE. 

Decidimos portanto,usar uma abordagem diferente para olhar a atividade 

eletrográfica durante o SE. Utilizando análises sequenciais de envelopes de 

amplitude foi possível detectar a presença, do que chamamos de módulos de 

atividade eletrofisiológica paroxística. Notamos que esses módulos ocorrem em 

dois tipos de padrões. Um padrão rítmico, se repetindo ao longo do tempo e um 

padrão não-rítmico, composto pela ocorrência do módulo seguido por 

momentos de atividades dessincronizadas ou por um período de “silêncio”. 

Esse período que chamamos de silencioso é um período de amplitude reduzida 

do sinal, comparável ou mais baixa que a linha de base pré-ictal. Este período 

pode ou não conter espículas paroxísticas. Não conhecemos outro estudo que 

tenha adotado tal abordagem de estudo eletrofisiológico do SE. De fato, se 

observarmos o SE em diferentes escalas temporais podemos identificar que 

estes módulos agrupam padrões oscilatórios de frequências crescentes 

aninhados em ritmos gradualmente mais lentos. Possivelmente os circuitos da 

formação hipocampal são os geradores destes ritmos sobrepostos. A 

concatenação dos módulos com intervalos de dessincronização podem dar 

origem a agrupamentos de módulos formando estruturas mais complexas que 
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dão origem a forma eletrográfica do SE – a semelhança de uma imagem fractal 

finita. Seria interessante averiguar o que há de comum entre os mecanismos 

para se gerar um fractal e um status epilepticus! 

Uma outra questão que surge a partir dos nossos dados é se esses 

módulos são comuns a todos os SE. Isto é, independentemente do mecanismo 

indutor o SE apresenta os mesmos módulos? Caso positivo, a organização 

destes módulos ao longo do SE é a mesma ou depende da circuitaria inicial 

geradora do SE? 

 

7. CONCLUSÃO 

 

O status epilepticus é o evento crucial nos modelos de pilocarpina e 

ácido caínico e responsável pelo gatilho do processo de epileptogênese. É a 

partir dele que o cérebro dos animais submetidos a ele faz a transição para se 

tronar epiléptico. Analisar apenas o comportamento revela pouco sobre sua 

dinâmica e oferece limitado poder preditivo sobre o resultado final, ou seja, o 

quão eficiente ele é em gerar um animal epiléptico. O registro eletrofisiológico 

desde o momento da injeção do convulsivante e todo o acompanhamento da 

instalação, desenvolvimento e término do SE permite uma avaliação mais 

precisa das mudanças desencadeadas por esse insulto inicial.  

Nossos resultados indicam que a administração intra-hipocampal de 

PILO é mais epileptogênica do que o AC. O menor tempo para ocorrência de 

crises comportamentais, o menor número de WDSs e um menor tempo para 

iniciar o SE suportam essa afirmação. Além disso, nosso estudo mostrou que o 

SE possui uma dinâmica e uma organização modular perceptível em diversos 
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níveis temporais. Mais estudos são necessários para avaliar como diferentes 

métodos de geração do SE podem influenciar seu comportamento e evolução, 

assim como possíveis diferenças se correlacionam com o estado crônico do 

animal epiléptico. Além disto, correlacionar padrões de SE com perfis 

eletrográficos do período silencioso é um caminho que pode auxiliar nossa 

compreensão do processo de epileptogênese. Uma melhor caracterização do 

SE pode trazer grandes benefícios para o campo experimental, diminuindo a 

variabilidade encontrada entre os diversos modelos e para a clínica, 

fornecendo pistas sobre os mecanismos geradores de uma circuitaria 

epiléptica. 
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