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RESUMO 

Os astrócitos, células especializadas da glia, estão envolvidos na homeostase extracelular 
por tamponar íons de potássio (K+), metabolizar neurotransmissores, controlar o disparo 
e a sincronização neuronal e contribuir para a formação da barreira hematoencefálica. Em 
condições patológicas, os astrócitos podem alterar a sua morfologia (hipertrofia dos seus 
processos celulares) e bioquímica (aumento da expressão da proteína ácida fibrilar glial, 
GFAP), sendo conhecidos por astrócitos reativos (a.k.a., gliose reativa). Apesar de serem 
frequentemente observados em regiões cerebrais associadas à geração e propagação de 
crises epilépticas, a participação dos astrócitos reativos na sincronização anormal é pouco 
conhecida. Enquanto os astrócitos modificam o metabolismo do potássio e do glutamato, a 
sua reativação, por períodos prolongados, pode levar à disfunção da atividade neuronal. A 
epilepsia do lobo temporal (ELT), uma das formas mais comuns de epilepsia e 
frequentemente associada à refratariedade ao tratamento farmacológico, é caracterizada 
por morte neuronal em regiões temporais (esclerose do hipocampo), reorganização 
sináptica (brotamento aberrante de fibras musgosas) e gliose reativa. Nessa tese testamos 
a hipótese de que o transplante de astrócitos imaturos no hipocampo de animais 
cronicamente epiléticos reduzirá a atividade epileptiforme, incluindo a ocorrência de 
crises espontâneas eletrográficas e comportamentais. Para isso, os animais foram feitos 
epilépticos pela injeção sistêmica da pilocarpina (que induziu o estado epiléptico, SE) e 
foram transplantados unilateralmente no hilo do giro denteado (GD) com astrócitos que 
expressavam a proteína fluorescente verde (GFP+) 30 dias após o SE. A alocação dos 
animais epilépticos nos grupos controle (SE-controle) e experimental (SE-astro GD) foi 
feita de acordo com a severidade comportamental do SE. Atividades epileptiformes 
espontâneas (espículas interictais, oscilações de alta frequência e crises recorrentes) 
foram registradas em ambos os hipocampos (tratado e não tratado) usando eletrodos 
cronicamente implantados. A sobrevivência dos astrócitos foi de 1 %. Astrócitos GFP+ 
foram encontrados em diversas sub-regiões hipocampais por até sete meses após o 
transplante, sendo que algumas células migraram aproximadamente até 1500 µm no polo 
anteroposterior. Essas células foram localizadas principalmente no hilo, na camada 
granular do giro dentado e na camada molecular do hipocampo, e em alguns animais, no 
córtex, tálamo e fímbria. Células ou grupos de tecidos indicativos de tumor não foram 
identificados. A atividade epileptiforme eletrográfica foi registrada em 80% dos animais 
controle (SE-controle, N = 8/10), em 80% dos animais experimentais com astrócitos GFP+ 
localizados no córtex (SE-Astro Córtex, N = 4/5) e em 60% dos animais com astrócitos 
GFP+ no hipocampo (SE-Astro GD, N=2/5). A frequência de crises espontâneas foi variável 
entre os animais (21 vs 12 vs 1 crises espontâneas registradas nos grupos SE-control, SE-
Astro Córtex e SE- Astro GD, respectivamente) e não houve diferença na frequência de 
crises entre os grupos (crises/hora: 0,05 ± 0,01 vs 0,03 ± 0,003 vs 0,02, para SE-controle e 
SE-Astro Córtex e SE-Astro GD, respectivamente). O transplante dos astrócitos não alterou 
a duração das crises (67,5 ± 3,6 s vs 74,2 ± 3,9 s vs 65,3, para SE-controle e SE-Astro 
Córtex e SE-Astro GD, respectivamente). Além disso, não observamos diferenças quanto à 
morfologia, periodicidade ou frequência das espículas interictais do hipocampo entre os 
grupos experimentais e/ou entre os hemisférios tratados. Interessantemente, o 
transplante de astrócitos reduziu significativamente a severidade das crises 
comportamentais nos animais que receberam astrócitos no córtex (Escala livre: 5,0 ± 0,6 
vs 4,0 ± 0,4, SE-controle e SE-Astro Córtex, respectivamente, p=0,02, teste de Mann-
Whitney). O grupo SE-Astro GD apresentou apenas uma crise epiléptica e, portanto, não 
candidato a estatística. Nossos resultados enfatizam o uso da terapia celular para o 
tratamento das epilepsias e reforçam a importância do sítio do transplante para a redução 
da atividade epileptiforme. 
 
Palavras-chave: epilepsia do lobo temporal, terapia celular, astrócitos, crises espontâneas 
e recorrentes, espículas interictais. 
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ABSTRACT 

Astrocytes are specialized glial cells involved in the extracellular homeostasis by buffering 
potassium cation (K+) concentration, metabolizing neurotransmitters, controlling 
neuronal firing and synchronization and contributing to the blood-brain barrier. Under 
pathological conditions, astrocytes may change their morphology in order to compensate 
abnormal function, being referred to as activated astrocytes (reactive gliosis). This 
phenomenon is commonly observed in brain regions associated with seizure generation 
and spread, although its role in abnormal synchronization is unknown. While astrocytes 
can enhance potassium and glutamate-related metabolism, sustained long-term 
reactivation can lead to neuronal dysfunction. Temporal lobe epilepsy (TLE) is the most 
common form of epilepsy and is usually associated to refractoriness. TLE is characterized 
by extensive cell death (hippocampal sclerosis), synaptic reorganization (mossy fiber 
sprouting) and reactive gliosis. Here, we hypothesize that transplantation of immature 
astrocytes in chronically epileptic hippocampus would reduce epileptiform activity, 
including the occurrence of electrographic and behavioral seizures. To test this 
hypothesis, animals made epileptic by the systemic injection of pilocarpine (which 
induced status epilepticus, SE) were unilaterally transplanted with green fluorescent 
protein-positive (GFP) astrocytes into the hippocampus 30 days after the SE. Group 
assignment (SE-Saline e SE-Astro GD) was made according to SE behavioral severity and 
spontaneous epileptiform activities (interictal spikes, high-frequency oscillations, 
seizures) were recorded in both (treated and untreated) hippocampi using chronically 
implanted multi-electrodes. Astrocytes had migrated approximately 1500µm injection 
site, and survival rate was 1%. Astrocytes were found in the host hippocampus seven 
months after transplantation and were mainly localized at the hilus, at the granular layer 
of the dentate gyrus, at molecular layer of hippocampus. Cells or tissue clusters indicative 
of tumor were not identified. In a second group, astrocytes were found in the cortex and 
constituted the SE-Astro Cortex group. No difference was found in epileptiform activity 
recorded between groups. Epileptiform electrographic activity was recorded in 80% of 
control animals (SE-Saline, N= 8/10, in 80% of SE-Astro Cortex group (SE-Astro Córtex, 
N=4/5) and in 60% of animals that received astrocytes into the hippocampus (SE-Astro 
GD, N=2/5). Spontaneous seizure occurrence was variable between animals (21 vs 12 vs 1 
recorded seizures in SE-Saline and SE-Astro Cortex and SE-Astro GD groups, respectively), 
however, no difference was observed in seizure frequency between groups 
(seizures/hour: 0.05±0.01 vs 0.03±0.003 vs 0.02, SE-Saline, SE-Astro Cortex and SE-Astro 
GD, respectively). Astrocytes grafting did not change seizure duration (67.5 ± 3.6 s vs 74.2 
± 3.9 s vs 65.3 s for SE-Saline, SE-Astro Cortex and SE-Astro GD groups, respectively). Also, 
we did not observe any difference in the morphology, periodicity or frequency of 
hippocampal interictal spikes between experimental groups and/or treated hemisphere. 
Additionally, however, the animals of SE-Astro Cortex group showed reduced behavioral 
seizure severity (scores: 5 ± 0.1 vs 4 ± 0.4; for SE-Saline and SE-Astro Cortex, respectively; 
p =0.02, Mann-Whitney test). SE-Astro GD group animals showed only one spontaneous 
seizure, and therefore not a candidate for statistics. Even thought the small sample size, 
our results present the cell therapy relevance for the treatment of epilepsies and reinforce 
importance of transplantation site for epileptiform activity reduction. 
 
Keywords: temporal lobe epilepsy, behavioral seizures, cellular therapy, astrocytes, 
interictal epileptiform spikes 
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1 INTRODUÇÃO 

“A verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas 
paisagens, mas em ter novos olhos”- Marcel Proust 

 

O encéfalo é provavelmente o tecido de maior complexidade de um 

organismo. Seu funcionamento depende da produção e da integração de potenciais 

elétricos gerados por bilhões de células, muitas vezes separadas por distâncias que 

variam de poucos micrômetros a dezenas de centímetros. Acredita-se que a 

coordenação temporal e espacial desses potenciais elétricos seja responsável pela 

formação de um percepto do mundo interior e exterior, bem como seja 

responsável por deflagrar e coordenar comportamentos (Buzsáki, 2006). Em 

situações patológicas, como nas epilepsias, observa-se uma desorganização nas 

dinâmicas desses potenciais elétricos, mais especificamente, na coordenação da 

atividade neuronal. Nesse sentido, uma crise epiléptica emergiria quando um 

grupo de neurônios "doentes" disparam potenciais de ação de modo abrupto, 

síncrono e de maneira excessiva. De fato, a crise epiléptica é comumente definida 

como um evento paroxístico do sistema nervoso central (SNC) caracterizada por 

uma descarga elétrica neuronal anormal, com ou sem perda da consciência, e com 

sintomas clínicos variados (Fisher et al., 2005). Dependendo da região e do 

substrato anatomopatológico, diferentes tipos de crise podem ser observados. 

Assim, a zona epileptogênica pode ser teoricamente definida como o conjunto de 

neurônios necessários e suficientes para a geração das crises (Rosenow and 

Lüders, 2001; Lüders et al., 2006). Conectada a ela, encontram-se as áreas 

sintomatogênicas (aquelas responsáveis pelos primeiros sintomas da crise), a área 

irritativa (região com menor limiar para gerar atividade epileptiforme), área de 

início das crises, área de déficit funcional (região que não funciona adequadamente 

durante os períodos interictais) e a área lesional (região com alterações em 

exames de imagem) (Lüders et al., 2006). Apesar de todas estas áreas terem a 

capacidade de manter a atividade epiléptica, apenas a zona epileptogênica teria a 

capacidade de deflagrá-la. Por sua própria definição, a ressecção ou desconexão 

desta região resultaria no bloqueio ou redução da recorrência das crises. Por esta 
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razão, a determinação correta de sua localização e dos seus limites é um dos 

maiores desafios da clínica e da pesquisa em epilepsia. 

Há evidências de que a zona epileptogênica é constituída por pequenas, 

múltiplas e independentes zonas de início de crise (Stead et al., 2010). 

Eventualmente, estas zonas podem estar fortemente conectadas e por vezes, 

sobrepostas. Sendo assim, a conexão entre as diferentes regiões neuronais 

apresentam importância para a propagação das crises epilépticas. Em decorrência 

de sua relevância para a gênese e para o tratamento das epilepsias, modelos 

animais e computacionais enfatizando a zona epileptogênica são constantemente 

estudados. 

A epilepsia do lobo temporal (ELT) é a forma mais comum de epilepsia focal 

em adultos, compreendendo 40% dos pacientes (Téllez-Zenteno and Hernández-

Ronquillo, 2012). Evidências de que a zona epileptogênica na ELT inclui estruturas 

do sistema límbico, como o hipocampo, a amígdala e o córtex entorrinal provêm de 

estudos realizados em modelos animais, de observações clínicas e de material 

proveniente de ressecções cirúrgicas (Bartolomei et al., 2005; Bragin et al., 2005; 

Avoli et al., 2006; Nair and Najm, 2008; Bortel et al., 2010; Cho et al., 2015; 

Lévesque et al., 2017). A gênese e a propagação das crises em estruturas do lobo 

temporal são um desafio para os clínicos, uma vez que muitos indivíduos não 

possuem suas crises satisfatoriamente controladas com o tratamento 

medicamentoso. Além da sua alta prevalência, a ELT também é a mais refratária ao 

tratamento medicamentoso. Nestes casos, terapias alternativas para o controle das 

crises são indicadas, como por exemplo a ressecção cirúrgica do foco epiléptico, 

estimulação intracerebral e a terapia celular. 

A terapia celular é uma abordagem recente, ainda em caráter experimental 

e promissora para o controle das crises epilépticas. Neste sentido, com base na 

descrição das características da ELT e no conhecimento dos astrócitos imaturos 

como agentes envolvidos na homeostase extracelular, no controle da inflamaçõe e 

em processos da transmissão sináptica, principalmente pelo controle do disparo e 

sincronização neuronal pretendemos utilizar estas células da glia como fontes para 

terapia celular na ELT.  

Para melhor contextualizar o possível envolvimento dos astrócitos na 

modulação de eventos da ELT, a introdução da referida tese está dividida em sete 
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partes. Primeiramente, será abordado o conceito das epilepsias, com ênfase na 

epilepsia do lobo temporal e nos modelos experimentais que mimetizam este tipo 

de epilepsia. Em seguida, abordaremos uma revisão da literatura a respeito da 

fisiopatologia e do tratamento da ELT, abordando tópicos como a gênese e a 

propagação das crises epilépticas e os tratamentos atuais. Neste último tópico, 

daremos um foco especial para a terapia celular e faremos uma discussão sobre a 

fisiologia dos astrócitos, em encéfalos hígidos e em situações patológicos, bem 

como o seu potencial como célula transplantada para este tipo de abordagem 

terapêutica para a ELT.  

 

1.1 Epilepsias 

De acordo com a Liga Internacional contra a Epilepsia (ILAE, do inglês 

International League Against Epilepsy), as epilepsias são síndromes neurológicas 

crônicas caracterizadas por crises espontâneas e recorrentes na ausência de 

doença tóxico-metabólica ou febril (Fisher et al., 2005). Atribui- se o diagnóstico 

para aqueles pacientes que apresentem, pelo menos, duas crises não provocadas 

em um intervalo maior que 24 horas ou que apresentem sinais e sintomas 

associados a alguma síndrome epiléptica (Fisher et al., 2014). Por sua vez, crises 

epilépticas são definidas como sinais e/ou sintomas transientes causados por uma 

atividade neuronal anormal excessiva e hipersincrônica, com ou sem perda da 

consciência (Fisher et al., 2005). A classificação das crises é fundamental para a 

determinação do tipo de epilepsia e consequentemente, para o tratamento 

farmacológico mais apropriado. De maneira geral, as crises podem ser classificadas 

como tendo um início focal (restrito a uma rede neural específica), generalizada 

(envolvendo o encéfalo inteiro) ou de natureza não determinada (Scheffer et al., 

2017). As manifestações clínicas das crises epilépticas dependem das vias corticais 

envolvidas, do foco epiléptico, da área de propagação da atividade elétrica e dos 

mecanismos neuroquímicos subjacentes (Benbadis, 2001). Podem incluir 

fenômenos anormais súbitos e transitórios, tais como alterações da consciência, 

eventos motores, alterações sensoriais, autonômicas ou psíquicas (Thurman et al., 

2011). As crises tendem a se repetir, sendo geralmente breves, durando de 

segundos a minutos. No caso de crises prolongadas e contínuas, identifica-se a 
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condição de estado epiléptico (SE, do latim, Status Epilepticus), condição 

considerada emergência médica (McNamara, 1994). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), as epilepsias figuram 

como um problema de saúde pública que afeta aproximadamente 50 milhões de 

pessoas no mundo, aproximadamente 1% da população mundial. A maioria destes 

indivíduos vive em países em desenvolvimento, onde a qualidade de vida é pior e a 

incidência de infecções do SNC, maior. Devido à precariedade do sistema de saúde 

pública de muitos países, cerca de 80% desses indivíduos não são propriamente 

diagnosticados e/ou tratados (Téllez-Zenteno and Hernández-Ronquillo, 2012). A 

incidência estimada na população ocidental é de 1 caso para cada 2000 pessoas 

por ano (Yacubian, Elza Márcia Targas; Contreras-Caicedo, Guilca; Ríos-Puhl, 

2014). Diante dessa problemática, pesquisas clínicas e experimentais sobre as 

epilepsias são fundamentais para melhorar o tratamento desses pacientes.  

A classificação das epilepsias, crises e síndromes epilépticas é um processo 

dinâmico e apresentou uma série de mudanças ao longo dos últimos anos. Em 

2017, a comissão responsável da ILAE publicou uma classificação sobre conceitos, 

terminologia e abordagem das epilepsias (Scheffer et al., 2017). Neste documento, 

além da classificação, a associação entre os diferentes tipos de epilepsia e as 

comorbidades clínicas foi enfatizada. Déficits de aprendizagem, distúrbios 

psicológicos, psiquiátricos e comportamentais e a morte súbita na epilepsia foram 

citados como comorbidades. Nesta nova classificação, as crises epilépticas foram 

divididas em três tipos: (i) crises focais: crises que inicialmente envolvem apenas 

um hemisfério cerebral, de forma mais localizada ou difusa nesse hemisfério, 

podendo generalizar-se em seguida; (ii) crises generalizadas: crises iniciadas em 

uma área cortical ou subcortical e apresentando uma rápida propagação para 

ambos os hemisférios, sem necessariamente exigir um envolvimento de toda a 

superfície cortical; (iii) crises não classificáveis/desconhecidas: quando as crises 

não se enquadram em nenhuma categoria acima. Já as epilepsias foram 

classificadas em focais, generalizadas, combinadas e desconhecidas. Nestes tipos, a 

etiologia pode ser genética, estrutural, infecciosa, metabólica, imunológica ou de 

causa desconhecida (Scheffer et al., 2017). 

De importância clínica, a região que torna o SNC susceptível ao 

aparecimento das crises espontâneas e recorrentes é denominada zona 
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epileptogênica. Eventos como a predisposição genética, traumas, infecções e 

convulsões febris podem desencadear a epileptogênese. Estas crises, por sua vez, 

gerariam alterações anatomopatológicas e comportamentais que reforçariam as 

alterações epileptogênicas e predisporiam ao estabelecimento de um quadro 

crônico, e em alguns casos, resistente ao tratamento medicamentoso (McNamara, 

1994; Sloviter, 2005). Conectada à zona epileptogênica (Figura 1), estão as áreas 

sintomatogênicas, a área irritativa, a área de início das crises, a área de déficit 

funcional e a área lesional (Rosenow and Lüders, 2001; Lüders et al., 2006; Nair 

and Najm, 2008; Höller et al., 2015).  

Dentre os diferentes tipos de epilepsia, a ELT é a epilepsia estrutural focal 

mais comum na população adulta, sendo responsável por 40% de todos os casos. 

Neste tipo, o foco encontra-se em estruturas do sistema límbico, como o 

hipocampo, a amígdala e o córtex entorrinal (Bartolomei et al., 2005; Nair and 

Najm, 2008; Lévesque et al., 2017). Por esse motivo, discutiremos esse tipo de 

epilepsia com mais detalhes abaixo. 

 

 

Figura 1 | Zonas epileptogênicas e áreas correlatas. A zona epileptogênica 
(elipse do centro) é a região com alteração anatômica/estrutural responsável pelo 
circuito epileptogênico. A zona epileptogênica é uma região teórica, sendo que sua 
remoção cirúrgica tem como objetivo deixar o paciente livre de crises. Essa área é 
cercada por outra região que apresenta menor limiar para gerar atividade 
epileptiforme interictal, chamada de zona irritativa (elipse verde). A região do 
início das crises é denominada zona de início da crise (elipse azul). A zona 
sintomatogênica (elipse cinza) é a área cortical (atingida) responsável pelos 
sintomas do pacientes. E a zona lesional (elipse lilás) é região com alterações em 
exames de imagem. Modificado a partir de (Höller et al., 2015).  
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1.2 Epilepsia do Lobo Temporal  

A epilepsia do lobo temporal é o tipo de epilepsia focal mais prevalente 

entre os adultos. Neste tipo, as crises tendem a ser progressivas no tempo e a 

perda neuronal provocada pelas crises é capaz de gerá-las, resultando em uma 

forma crônica de epilepsia que é difícil de ser tratada. A patogênese pode ser 

associada a um insulto inicial, como por exemplo, infecções cerebrais, convulsão 

febril, estado epiléptico, tumores gliais, trauma crânioencefálico ou hipóxia (Engel, 

1993). Depois deste insulto epileptogênico, segue um período de latência variado, 

de aproximadamente 5 -10 anos, e em seguida, as crises espontâneas e recorrentes 

surgem (Mathern et al., 1996). Este tempo é indefinido e é denominado de período 

latente. Durante este período, ocorre a epileptogênese (reorganização neuronal), 

que é caracterizada por morte celular e reorganização neural, e o cérebro torna-se 

epiléptico. 

A ELT pode ser dividida em outros tipos, dependendo das alterações 

clínicas, anatomopatológicas e eletrográficas (O’Brien et al., 1996). Um dos tipos, a 

ELT mesial, é comumente associada com alterações anatomopatológicas da 

formação hipocampal e apresenta zona de início da crise em estruturas do sistema 

límbico como o hipocampo, a amígdala e o córtex entorrinal (Bartolomei et al., 

2005; Nair and Najm, 2008; Lévesque et al., 2017). O segundo tipo, a ELT 

neocortical ou lateral, é caracterizado por alterações metabólicas e/ou estruturais 

do neocórtex (Berg et al., 2010). Esta divisão tem importância clínica ao auxiliar na 

determinação das causas, tratamento e prognóstico das ELT (O’Brien et al., 1996). 

A ELT mesial (ELTm) corresponde a cerca de 60% de todos os casos de ELT, e 

apresenta uma maior refratariedade ao tratamento medicamentoso (Curia et al., 

2014). Em decorrência de importância para o tópico deste trabalho, é sobre este 

tipo de ELT que faremos referência. 

De modo geral, a ELTm caracteriza-se por apresentar crises focais com 

sintomas cognitivos (Scheffer et al., 2017) que duram entre 30 a 120 segundos 

(Lüders et al., 1998). Aproximadamente um terço dos pacientes apresenta 

generalização secundária com a manifestação clínica de crises tônico-clônicas. Os 

automatismos são comuns, ocorrendo em cerca de 60% dos pacientes e se 

traduzem como movimentos repetitivos e estereotipados dos membros 

(Panayiotopoulos, 2005). 
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Um dos principais marcadores anatômicos da ELTm é a esclerose mesial 

hipocampal, observada em aproximadamente 70% dos indivíduos (Mathern et al., 

1996). A esclerose hipocampal é caracterizada pela perda de neurônios piramidais, 

principalmente da região do corno de Amon (CA) do hipocampo. A esclerose 

hipocampal é sempre acompanhada por gliose reativa, uma resposta das células da 

glia à inflamação. Após o insulto, estas células tornam-se hipertróficas e aumentam 

a expressão da Proteína Glial Fibrilar Ácida (GFAP, do inglês, glial fibrillary acidic 

protein) (Mathern et al., 1996). Fatores como a duração da epilepsia, idade de 

início das crises, presença de um evento precipitante e convulsões febris 

prolongadas influenciam a extensão da esclerose hipocampal (Thom, 2014). 

Adicionalmente, a frequência e a severidade das crises espontâneas, bem como a 

susceptibilidade genética podem também influenciar o desenvolvimento da 

esclerose hipocampal (Blumcke et al., 2013).  

A classificação da esclerose mesial hipocampal é fundamentada em estudos 

histopatológicos de padrões de perda de neurônios piramidais e da gliose reativa 

(Blumcke et al., 2013) (Figura 2). A esclerose do tipo 1 é a mais frequente e se 

refere à perda neuronal severa nas regiões de CA1 e em sequência, nas regiões de 

CA4 (constitui junto com o giro denteado, o hilo hipocampal, também conhecido 

como camada polimórfica) (Amaral and Witter, 1989) e CA3 do hipocampo. Este 

tipo é associado com a história de lesão cerebral antes dos 5 anos de idade e com 

crises de início precoce. Estes pacientes apresentam controle favorável das crises 

após a cirurgia de ressecção do foco epiléptico. O tipo 2 refere-se à perda neuronal 

predominantemente na região de CA1, e o tipo 3, na região de CA4 do hipocampo. 

Os pacientes com os tipos 2 e 3 da esclerose hipocampal possuem maior 

variabilidade quanto à história e ao início da epilepsia e apresentam pior controle 

das crises após a cirurgia (Blumcke et al., 2013). Embora esta classificação cumpra 

com os seus objetivos, características histopatológicas importantes além da perda 

neuronal e da gliose reativa permanecem negligenciadas (Hamelin and Depaulis, 

2015).  
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Figura 2 | Classificação dos tipos de esclerose mesial na epilepsia do lobo 
temporal. À esquerda, ilustração de um hipocampo sadio, destacando as regiões 
CA1, CA2, CA3, CA4 e GD. Não há presença de morte neuronal e nem gliose 
(representado em vermelho). À direita, os três tipos de esclerose mesial 
hipocampal. O tipo 1 está associado com perda de neurônios, principalmente nas 
regiões de CA1 e CA4 do hipocampo (representado em verde). Este tipo de 
degeneração está mais relacionado com crises da infância de causa febril. Na 
esclerose medial hipocampal do tipo 2, a morte neuronal acontece principalmente 
em CA1 e na do tipo 3, na região de CA4 do hipocampo. Esses dois tipos estão 
frequentemente associados com crises de início tardio. Todos os tipos de esclerose 
mesial hipocampal são acompanhados de gliose reativa. Em todas as figuras, a cor 
verde representa a degeneração neuronal e a cor vermelha, a região preservada. 
GD – Giro Denteado; CA: Corno de Amon. Modificado a partir de (Thom, 2014). 

 

Neste sentido, as discussões atuais consideram os fatores pró–epilépticos e 

incluem (i) a perda de interneurônios da camada polimórfica, mudanças nos 

padrões de disparo neuronal e alterações na composição ou expressão dos 

receptores e canais iônicos (Armstrong, 1993; Bowman et al., 2001); (ii) 

inflamação e gliose reativa, que é resposta das células da glia à inflamação, que 

pode variar de hipertrofia celular reversível até a formação de cicatriz glial crônica 

(Devinsky et al., 2013); (iii) o brotamento aberrante das fibras musgosas, que é o 

crescimento dos axônios das células granulares do GD em direção à camada 

molecular interna do GD, formando uma alça de retroalimentação excitatória 

(Tauck and Nadler, 1985; Buckmaster and Dudek, 1997); (iv) dispersão das células 

granulares, na qual crises epilépticas favorecem a desorganização estrutural e 

neurogênese anormal no GD, sendo que estes novos neurônios, ao migrar para 

sítios ectópicos, podem integrar-se a diferentes redes neuronais de forma a 

adquirirem propriedades pró-epileptogênicas (Hamelin and Depaulis, 2015). 

Diante da complexidade dos fatores envolvidos com as crises, com a epilepsia e 
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com a degeneração neuronal, as pesquisas básicas sobre as epilepsias, 

especialmente aquelas que utilizam modelos animais, tornam-se fundamentais. 

 

1.3 Modelos animais 

Para as epilepsias, o uso de modelos experimentais, in vitro ou in vivo, visa 

expor, além dos mecanismos fisiopatológicos envolvidos, os fatores envolvidos 

com a gênese, manutenção e com a propagação das crises epilépticas, bem como 

desenvolvem e testam potenciais novos tratamentos para a epilepsia (Raol and 

Brooks-Kayal, 2012). 

Atualmente, existem modelos de crises (modelos agudos) e modelos de 

epilepsia (modelos crônicos). Nestes, os animais necessariamente devem 

apresentar crises epilépticas espontâneas (Sloviter, 2009). Entre os modelos 

crônicos, destacam-se os modelos que reproduzem a ELT, no qual um insulto 

inicial, como o estado epiléptico (SE; definido como crises epilépticas 

autossustentadas e suficientemente prolongadas ou repetidas em intervalos curtos 

de tempo) deflagra, após um período variável, crises espontâneas e recorrentes. 

Acredita-se que a condição epiléptica decorra de uma reorganização na circuitaria 

neuronal e alterações funcionais, especialmente no hipocampo (Racine, 1972; 

Lothman and Collins, 1981; Turski et al., 1983). Este modelo pode ser reproduzido 

por estímulos elétricos (modelo do abrasamento) ou pela administração local ou 

sistêmica de agentes convulsivantes, como a pilocarpina (agonista colinérgico 

muscarínico) e o ácido caínico (agonista glutamatérgico).  

Em síntese, o desenvolvimento dos modelos experimentais de ELT contribui 

de forma significativa para o entendimento dos mecanismos básicos envolvidos na 

epileptogênese, nos processos dinâmicos relacionados à propagação das crises, à 

hiperexcitabilidade e à refratariedade ao tratamento medicamentoso na ELT 

(Pitkänen et al., 2009). Devido à importância para o tópico deste trabalho, uma 

breve revisão sobre o modelo da ELT induzido pela pilocarpina é descrito abaixo. 
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1.3.1 Pilocarpina 

A pilocarpina é o principal alcaloide obtido das folhas das plantas sul-

americanas do gênero Pilocarpus sp., a qual possui propriedades colinomiméticas, 

com ação predominantemente muscarínica (Barany, 1962). O modelo da 

pilocarpina foi proposto em 1983 por Ésper Cavalheiro e colaboradores, da Escola 

Paulista de Medicina (Turski et al., 1983) e hoje, é um modelo bastante utilizado 

para investigar a fisiopatologia da ELT, as consequências decorrentes das crises 

espontâneas e recorrentes, o desenvolvimento de terapias e novas drogas com 

potenciais ações anticonvulsivantes e neuroprotetoras (Curia et al., 2008; Scorza et 

al., 2009; Buckmaster and Haney, 2012). A administração sistêmica da pilocarpina, 

em elevadas doses, principalmente em ratos e camundongos, promove alterações 

comportamentais, anatomopatológicas e eletroencefalográficas que, em muito, se 

assemelham às observadas no humano. Os procedimentos mais utilizados na 

indução da epilepsia podem ser observados na Figura 3. Estes fatos reforçam as 

ligações entre ELT humana e as alterações provocadas pelo uso da pilocarpina.  

 

 

Figura 3 | Protocolos de indução do estado epiléptico pela administração do 
agente convulsivante (AC) pilocarpina. Diferentes protocolos de indução do 
estado epiléptico (SE) pela administração do AC pilocarpina. No primeiro 
protocolo (i) alta concentração de pilocarpina é administrada por via sistêmica, 
enquanto que no segundo protocolo (ii), a concentração de pilocarpina é reduzida 
pelo pré-tratamento com cloreto de lítio (LiCl). Nestes dois protocolos, um pré-
tratamento com metil-escopolamina é utilizado para reduzir os efeitos periféricos 
do colinomimético. O terceiro protocolo (iii) a pilocarpina é administrada 
diretamente no hipocampo, intrahipocampal. AC: agente convulsivante; LiCl: 
Cloreto de Lítio; SE: Estado Epiléptico. A ilustração tem fim didático e não respeita 
as relações temporais entre os eventos. 
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De forma sucinta, a pilocarpina liga-se aos receptores metabotrópicos 

muscarínicos dos subtipos M1 e M3, que acoplados a proteínas G, ativam a enzima 

fosfolipase C levando a um aumento intracelular do diacilglicerol (DAG) e do 

inositol trifosfato (IP3). Esses segundo-mensageiros produzem uma diminuição na 

condutância de K+ e um aumento da concentração intracelular de Ca2+, o que leva a 

uma despolarização sustentada, excitotoxicidade e morte celular. De forma 

secundária, essa resposta produz uma ativação do sistema glutamatérgico por 

meio da ativação de receptores do tipo N-metil-D-aspartato (NMDA) favorecendo a 

reorganização sináptica, sinaptogênese, neurogênese e mudanças nas 

propriedades eletrofisiológicas neuronais e em circuitos inibitórios (Freitas et al., 

2007). Eletrograficamente, a administração de pilocarpina produz crises (Figura 4) 

que podem evoluir para o SE (Figura 5), resultando em alterações 

neuropatológicas compatíveis com as encontradas em pacientes com ELT (Turski 

et al., 1983; Tursky et al., 1986). Perifericamente, a pilocarpina ativa o sistema 

parassimpático, o que resulta em piloereção, salivação, tremor e diarreia (Turski et 

al., 1983). Para evitar estes sinais, o pré-tratamento com um antagonista 

colinérgico muscarínico faz-se necessário. A metil escopolamina, por exemplo, não 

atravessa a barreira hematoencefálica e assim, atenua a ativação periférica 

resultante da administração da pilocarpina sem afetar seus efeitos no SNC.  

 

 
 

Figura 4 | Potencial de Campo Local (LFP) durante uma crise subclínica 
aguda induzida pela administração sistêmica de 300 mg/kg de pilocarpina 
(ip.) em camundongo. Note a atividade síncrona, de alta amplitude que acontece 
depois da ocorrência das espículas. Neste exemplo, não se observou qualquer crise 
comportamental, sendo classificada como estágio 0 na escala de Racine (Racine, 
1972). Note a ausência de atividade muscular e a depressão do sinal eletrográfico 
após o término da crise. Eletrodos posicionados bilateralmente no hipocampo 
(traçados verde e azul) e no músculo trapézio (traçado marrom). A ilustração é 
resultado de dados obtidos da pesquisa.  
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O modelo caracteriza-se por três períodos: (a) um período agudo, causado 

pela lesão cerebral inicial, o qual induz o SE (b) um período de reorganização 

neural, no qual acontece neurogênese (também conhecido por 'latente'), que é 

definido como o intervalo de tempo entre o insulto inicial e o surgimento da 

primeira crise espontânea, podendo durar dias a semanas e (c) um período 

crônico, com crises espontâneas e recorrentes (Turski et al., 1983; Tursky et al., 

1986; Mello et al., 1993; Scorza et al., 2009). 

A permanência em SE por algumas horas, com o mínimo, 90 minutos 

(Castro et al., 2011) é necessária e suficiente para gerar morte neuronal e 

consequentemente, crises espontâneas e recorrentes (Cavalheiro et al., 1991). A 

latência para o desenvolvimento e o percentual de animais que desenvolvem crises 

espontâneas e recorrentes é variável. Fatores como a genética, idade do animal, 

severidade e tempo de manutenção do SE, posologia e tipo das drogas utilizadas 

para abortar as crises e/ou SE influenciam as características da vida epiléptica do 

animal (Glien et al., 2001). Além disso, as crises desencadeadas por este modelo 

caracterizam-se eletrograficamente por atividade paroxística de alta amplitude e 

sincronia bem como a presença de espículas interictais (Turski et al., 1983; 

Klitgaard et al., 2002; Borges, 2003; Borges et al., 2006; Freitas et al., 2007; Rutecki 

et al., 2010). Semelhante ao que acontece em pacientes com ELT, os animais 

tratados com pilocarpina apresentam morte celular na região do hilo do GD, nas 

subáreas do hipocampo, como CA1 e CA3, na amígdala, córtex entorrinal, tálamo e 

córtex cerebral, além do brotamento aberrante de fibras musgosas e gliose reativa 

(Turski et al., 1983; Tursky et al., 1986; Mello et al., 1993; Longo & Mello, 1997; 

Castro et al., 2011).  

 

 

Figura 5 | Potencial de Campo Local (LFP) durante o Estado Epiléptico 
induzido pela administração sistêmica de 300 mg/kg de pilocarpina (ip) em 
camundongo. Note a presença de atividade epileptiforme sustentada durante todo 
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o traçado, com presença de espículas ictais e descargas em salvas (bursts) que 
caracterizam a condição epiléptica. Eletrodos posicionados bilateralmente no 
hipocampo (traçados verde e azul). A ilustração é resultado de dados obtidos da 
pesquisa.  
 

Para a indução do SE, a pilocarpina pode ser administrada por via sistêmica 

(ip) em dose única de 280 - 400mg/kg (Turski et al., 1983; Tursky et al., 1986; 

Garcia-Cairasco et al., 2004), em doses subconvulsivantes múltiplas até o 

surgimento do SE (Glien et al., 2001), associada ao pré-tratamento (24 h) com 

cloreto de lítio (LiCl) (Druga et al., 2003; Rigoulot et al., 2004; André et al., 2007) 

ou localmente, como no hipocampo, por exemplo (Furtado et al., 2002; Castro et 

al., 2011; Lima et al., 2016). A frequência e o padrão das crises espontâneas são 

extremamente variáveis entre os animais (Scorza et al., 2009). Geralmente, as 

crises são classificadas de acordo com a Escala de Racine (Racine, 1972), uma das 

ferramentas mais utilizadas para avaliar a severidade das crises em modelos 

experimentais de epilepsia. Esta escala foi desenvolvida de acordo com o 

repertório comportamental apresentado por ratos durante a crise epiléptica no 

modelo da estimulação elétrica na amígdala (modelo do abrasamento), e 

categoriza 5 estágios de severidade: (1) automatismos orofaciais, (2) clonia de 

cabeça, (3) clonia de patas anteriores; (4) elevação e (5) queda. Entretanto, uma 

das limitações desta escala é que não há análise detalhada do comportamento 

durante o SE e nem a caracterização de sua evolução temporal após a 

administração do fármaco, ou seja é uma escala empírica A falta desta avaliação 

pormenorizada faz com que se percam informações relevantes para o 

desenvolvimento e entendimento do modelo. É importante reconhecer as 

características comportamentais, a sua interação e evolução ao longo do tempo nos 

diferentes animais. Neste sentido, Garcia-Cairasco e colaboradores (Garcia-

Cairasco et al., 2004) utilizaram uma escala de avaliação neuroetológica de 

classificação comportamental nos ratos após a administração sistêmica de 

pilocarpina e detalharam a interação entre os diferentes comportamentos e a sua 

evolução temporal após o início do SE. Assim, foi possível avaliar a sincronia entre 

as diferentes redes cerebrais durante a evolução comportamental das crises. Os 

autores ainda enfatizaram a possível correlação entre os comportamentos e os 
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padrões eletroencefalográficos, enriquecendo ainda mais a técnica (Garcia-

Cairasco et al., 2004).  

Em síntese, o desenvolvimento dos modelos experimentais de ELT contribui 

de forma significativa para o entendimento dos mecanismos básicos envolvidos na 

epileptogênese, nos processos dinâmicos relacionados à propagação das crises, à 

hiperexcitabilidade e à refratariedade ao tratamento medicamentoso na ELT 

(Pitkänen et al., 2009). 

 

1.4 Gênese e propagação das crises epilépticas  

Há grande quantidade de informação clínica, eletrofisiológica, histológica e 

de imagens que contribuem para o entendimento dos mecanismos responsáveis 

pela deflagração e propagação das crises espontâneas nas ELT. Estas análises 

advêm tanto de indivíduos com ELT como de modelos animais (Navidhamidi et al., 

2017). Apesar disso, há a necessidade de estudos que evidenciem a dinâmica 

eletrofisiológica da condição epiléptica. Sob esta óptica, dados obtidos de 

potenciais de campo local (do inglês, local field potential) e de registros 

eletroencefalográficos sugerem que as crises da ELT originam-se em estruturas do 

sistema límbico, principalmente hipocampo e amígdala (Bartolomei et al., 2005; 

Bragin et al., 2005; Bortel et al., 2010; Lévesque et al., 2017). Atualmente, há três 

teorias sobre a deflagração e propagação das crises espontâneas invocando 

alterações anatômicas da circuitaria hipocampal, principalmente no GD.  

A primeira hipótese refere-se à formação de circuitos excitatórios 

aberrantes no GD, a teoria do brotamento aberrante das fibras musgosas (Figura 

6A). Com a morte das células musgosas, os axônios das células granulares perdem 

seu contato sináptico, e como consequência, ocorre o seu brotamento de maneira 

aberrante. Estes axônios fazem contatos sinápticos com os seus próprios 

dendritos, na camada molecular do GD, formando portanto, uma alça de 

retroalimentação excitatória (Tauck and Nadler, 1985; Buckmaster and Dudek, 

1997). Esta hipótese foi questionada pela observação de que não há relação linear 

entre o nível de brotamento das fibras musgosas e a frequência das crises 

epilépticas (Gorter et al., 2001; Buckmaster and Lew, 2011) e que em estados 

interictais, o GD apresenta maior inibição quando comparado com animais 

controle (Queiroz et al., 2009) e que essa inibição não colapsa antes das crises 
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espontâneas (Queiroz et al., 2009). A segunda hipótese (Figura 6B) refere-se às 

células inibitórias dormentes, a teoria das células em cesto dormentes, na qual a 

perda das células musgosas do hilo do GD diminui o drive excitatório sobre os 

interneurônios inibitórios, tornando-os inativos (Sloviter, 1992). Entretanto, 

evidências anatômicas demonstraram que as células em cesto não seriam os 

principais alvos das células musgosas (Wenzel et al., 1997) e que a rápida ablação 

das células musgosas hilares promoveria uma hipoexcitabilidade das células 

granulares, e não a hiperexcitabilidade, como tradicionalmente aceito (Ratzliff, 

2004). A terceira hipótese (Figura 6C), a das células musgosas irritáveis, ressalta a 

importância das células musgosas sobreviventes após o insulto inicial das crises 

espontâneas. Segundo esta hipótese, as células sobreviventes aumentariam a 

excitabilidade sobre as células granulares, quer seja pelo brotamento de fibras 

musgosas, quer seja pela potenciação das sinapses ao longo do circuito: fibras 

musgosas - células musgosas - células granulares ou pela combinação de ambas 

(Ratzliff et al., 2002). Em síntese, essas três hipóteses concentram-se na morte 

neuronal para gênese e propagação das crises epilépticas. Interessantemente, a 

prevenção da morte neuronal no hipocampo não é suficiente para prevenir a 

epileptogênese (Acharya et al., 2008), o que sugere que redes neuronais, locais 

e/ou difusas, contribuem para a geração e sincronização da atividade elétrica 

populacional nas crises da ELT (André et al., 2007; Calcagnotto and Mello, 2014). 
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Figura 6 | Principais hipóteses que associam o papel da morte ou sobrevida 
das células musgosas no processo de epileptogênese na epilepsia do lobo 
temporal. (A) Na hipótese do brotamento aberrante das fibras musgosas, a perda 
de células musgosas (representado pelo x vermelho) deixa os sítios de contato 
sinápticos “órfãos”, deflagrando o brotamento dos axônios das células granulares 
de maneira aberrante, em direção à camada molecular do giro denteado, 
formando, portanto uma alça de retroalimentação excitatória (Tauck and Nadler, 
1985). (B) Na hipótese das células inibitórias dormentes, a perda de células 
musgosas (representado pelo x vermelho) reduz o tônus excitatório sobre essa 
classe de interneurônios (representado pela cor amarela), induzindo-as a um tipo 
de quiescência (por isso o termo dormente). Neste caso, o resultado é uma 
diminuição da inibição sobre as células granulares (Sloviter, 1992). (C) A hipótese 
das células musgosas irritáveis enfatiza a importância das células musgosas 
sobreviventes (representado pela cor verde) após o insulto gerador das crises 
espontâneas. Nesse caso, as células sobreviventes amplificam a excitabilidade 
neuronal (Ratzliff et al., 2002). Modificado a partir de (Ratzliff et al., 2002). 
 

Neste contexto, evidências experimentais e observações clínicas 

corroboram o envolvimento de células da glia nos mecanismos de precipitação e 

recorrência de crises epilépticas na ELT (Khurgel et al., 1992; Khurgel and Ivy, 

1996; Schröder et al., 1999; Steinhäuser and Seifert, 2002; Borges, 2003; Borges et 

al., 2006; Jabs et al., 2008; Aronica et al., 2013; Bedner et al., 2015; Steinhäuser et 



35 

 

al., 2015; Robel and Sontheimer, 2016). O racional por trás destas evidências é que, 

quando o SNC sofre uma lesão, os astrócitos respondem modificando a sua 

morfologia, bioquímica e fisiologia, fenômeno este denominado como gliose 

reativa e desta forma, contribuem para a epileptogênese (Figura 7). As mudanças 

incluem aumento da expressão da GFAP, hipertrofia do corpo celular e dos 

processos, perda do controle sobre a homeostase iônica e de neurotransmissores, 

aumento da liberação de citocinas inflamatórias, mudanças no conteúdo intra e 

extracelular de água, o qual podem causar hiperexcitabilidade neuronal (Seifert et 

al., 2006) e a ocorrência de crises espontâneas e recorrentes (Robel et al., 2015). 

Neste estado, a célula deflagra mecanismos de neuroproteção. 

 

 

 

Figura 7 | Representação esquemática dos diferentes níveis da gliose reativa 
de acordo com a severidade do insulto. (A) Gliose leve/ moderada ocorre após 
insultos leves ou moderados. Compreende variações na expressão molecular e 
atividade funcional juntamente com graus variáveis de hipertrofia celular. Estas 
alterações envolvem pouca sobreposição dos processos dos astrócitos vizinhos e 
apresentam o potencial de resolução estrutural, controle do insulto. (B) Gliose 
reativa grave com formação de cicatriz glial em resposta a insultos severos. A 
formação dessa cicatriz inclui os astrócitos recentemente proliferados e outros 
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tipos de células da glia. As cicatrizes gliais persistem por longos períodos e agem 
como barreiras para a regeneração. Modificado a partir de (Sofroniew, 2009).  
 

Em resposta aos insultos inflamatórios leves ou moderados, os astrócitos 

controlam a inflamação, protegem os neurônios do estresse oxidativo, liberam 

citocinas anti-inflamatórias, regulam a barreira hematoencefálica e facilitam o 

suporte metabólico neuronal (Devinsky et al., 2013; Amhaoul et al., 2014; Hill et al., 

2015). Sob outra perspectiva, quando os insultos são severos, a gliose reativa 

torna-se mais grave e os astrócitos não conseguem conter a inflamação de maneira 

adequada. Como consequência, há a formação de cicatriz glial e disfunção neuronal 

(Igelhorst et al., 2015; Robel and Sontheimer, 2016). Ortinski e colaboradores 

investigaram, in vitro, a função da gliose reativa no desenvolvimento da 

hiperexcitabilidade depois de induzir a superexpressão de GFAP em astrócitos 

hipocampais. Como resultado, encontraram uma diminuição da atividade 

enzimática da glutamina sintetase e assim, prejuízo na conversão do glutamato em 

glutamina e consequentemente, hiperexcitabilidade neuronal nas fatias do 

hipocampo (Ortinski et al., 2010). Utilizando camundongos modificados 

geneticamente, na qual a expressão das proteínas transmembrana dos astrócitos 

(β-1 integrina) foi deletada seletivamente, os autores demonstraram uma 

progressiva gliose reativa, aumento da excitabilidade neuronal, espículas 

interictais e crises espontâneas. Vale acrescentar que, neste modelo, não houve 

prejuízos no funcionamento da barreira hematoencefálica e nem inflamação 

significante (Robel et al., 2015). Além da gliose reativa, os tumores das células da 

glia, tanto em modelos experimentais de epilepsia (Khurgel et al. 1992; Schröder et 

al. 1999; Vessal et al. 2005;Ortinski et al. 2010; Zhu et al. 2012) como em tecidos 

de pacientes com ELT (Hinterkeuser et al., 2000; Das et al., 2012; Bedner et al., 

2015) também favorecem a ocorrência das crises epilépticas (Zhou et al., 2016). 

Cerca de 40-75% dos pacientes com gliomas manifestam crises epilépticas 

(Brainer-Lima et al., 2002; Gorji and Speckmann, 2006; Khan et al., 2011; Maschio 

and Dinapoli, 2012; Rudà et al., 2012; Kerkhof and Vecht, 2013). Os gliomas 

pertencem à categoria dos tumores cerebrais primários derivados de neurônios 

maduros e dos diferentes tipos de células da glia: astrócitos (astrocioma), 

oligodentrócitos (oligodendroglioma) e células ependimais (ependiomas). 

Tumores envolvendo o lobo frontal, temporal e parietal são os mais comumente 
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associados com as crises epilépticas (Gorji and Speckmann, 2006). As alterações 

morfológicas em consequência do tumor incluem a migração neuronal aberrante, 

diminuição das sinapses inibitórias e aumento das sinapses excitatórias, alterações 

nos receptores e aumento da inflamação (Brainer-Lima et al., 2002; Gorji and 

Speckmann, 2006; Maschio and Dinapoli, 2012; Kerkhof and Vecht, 2013). Em 

síntese, estes dados sugerem uma importante participação da gliose reativa na 

gênese de crises da ELT, enfatizando assim, a complexidade dos fatores envolvidos 

com este tipo de epilepsia. 

 

1.5 Tratamento das epilepsias 

Na última década, houve grande avanço no tratamento das epilepsias. As 

mais recentes pesquisas desenvolveram estratégias que interferem com os 

possíveis eventos epileptogênicos, com as alterações funcionais e estruturais 

subsequentes ou que visam modificar o curso da patologia (Calcagnotto and Mello, 

2014). As intervenções terapêuticas buscam a redução da frequência, da duração e 

da severidade das crises espontâneas; bem como a prevenção ou redução da 

neurodegeneração e dos prejuízos cognitivos e comportamentais associados à 

doença (Yacubian, Elza Márcia Targas; Contreras-Caicedo, Guilca; Ríos-Puhl, 2014).  

O desenvolvimento de novos fármacos com potencial antiepiléptico seguem 

duas vertentes principais: o uso de modelos experimentais de epilepsia e a síntese 

de novos compostos que interagem com os sítios moleculares ou celulares e assim, 

influenciam a geração de crises (Yacubian, 2014). A maioria dos fármacos 

disponíveis tem uma ação em múltiplos sistemas: alguns diminuem a 

neurotransmissão excitatória, outros aumentam a neurotransmissão inibitória e 

alguns interferem com os canais de sódio e de cálcio dependentes de voltagem. 

Adicionalmente, há as neurotrofinas, neuropeptídeos, inibidores da 

neurotransmissão e de vias de sinalização, como potenciais para o tratamento das 

epilepsias (Yacubian, Elza Márcia Targas; Contreras-Caicedo, Guilca; Ríos-Puhl, 

2014).  

Atualmente, estamos na quarta geração de fármacos antiepilépticos. É 

importante ressaltar que todas as drogas antiepilépticas, apesar do termo, tratam 

apenas dos sintomas, isto é, apenas suprimem as crises epilépticas. Estas drogas 

não curam o indivíduo da epilepsia, nem interferem no seu curso (Fisher et al., 
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2014). A primeira geração compreende aqueles comercializados entre 1857 e 

1958 e inclui o brometo de potássio, o fenobarbital e os barbitúricos. A segunda 

geração, entre 1960 e 1975, inclui a carbamazepina, o valproato e os 

benzodiazepínicos. Após 1980, os compostos da terceira geração foram 

comercializados: a progabida, a gabapentina, a vigabatrina e a tiagabina e o 

topiramato (Löscher and Schmidt, 2011). Apesar de todos estes esforços, 30% dos 

pacientes são refratários ao tratamento medicamentoso após um período variável 

de tempo (Kwan et al., 2010). Embora não exista um fármaco ideal, novos alvos 

terapêuticos estão sendo descobertos com o estudo de neurotrofinas, dos sistemas 

purinérgico (adenosina) e do neuropeptídeo Y (NPY), de inibidores de caspases, de 

agentes anti-inflamatórios, além de terapias gênica e celular e de fármacos que 

agem em vias de sinalização e liberação de neurotransmissores (Calcagnotto and 

Mello, 2014).  

O paciente é dito resistente ao tratamento medicamentoso quando dois 

fármacos antiepilépticos (apropriadamente escolhidos e tolerados), em 

monoterapia ou combinados, falham em deixar o paciente livre das crises 

epilépticas (Fisher et al., 2014). Poucos pacientes apresentam benefício adicional 

com a associação de mais de dois fármacos, por isso, tal conduta não é preconizada 

(Sinha and Siddiqui, 2011). Alguns estudos sugerem que uma crise por mês é 

suficiente para a epilepsia ser classificada como refratária (Berg et al., 2001), 

enquanto outros consideram qualquer crise entre seis meses a um ano após o 

início do tratamento (Kwan and Brodie, 2000). Condições como a alta frequência 

de crises ou crises febris antes do tratamento, história precoce das crises ou a 

presença de lesões cerebrais favorecem a refratariedade ao tratamento 

medicamentoso. Adiconado a este fator, os fármacos antiepilépticos não interferem 

com as comorbidades associadas à condição epiléptica (transtornos de humor, 

comprotamentais e cognitivos) e os pacientes com crises focais apresentam maior 

probabilidade de serem resistentes ao tratamento medicamentoso (Remy and 

Beck, 2006).  

Nos casos em que os fármacos antiepilépticos são ineficazes no controle das 

crises, os pacientes podem ser encaminhados para a ressecção cirúrgica do foco 

epiléptico. Além de ser um procedimento economicamente custoso, nem todos os 

pacientes são candidatos para este método, quer seja pela não identificação do foco 
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epiléptico, quer seja pelos possíveis prejuízos cognitivos ou motores decorrentes 

dessa remoção. A ELT representa entre 50 - 73 % de todos os casos avaliados nos 

centros cirúrgicos de epilepsia (Téllez-Zenteno and Hernández-Ronquillo, 2012). 

Outra terapia alternativa para estes pacientes é o uso de estimulação elétrica. Um 

dos protocolos difundidos é a estimulação do sistema nervoso periférico, em 

especial, do nervo vago. A comunicação deste nervo com o tálamo, amígdala e 

regiões corticais, por meio do núcleo do trato solitário e da formação reticular 

medular, modulam a atividade epileptiforme, reduzindo principalmente a 

frequência das crises epilépticas (García-Pallero et al., 2016; Dalkilic, 2017). Já a 

estimulação elétrica intracerebral (EIC), ainda em fase de testes clínicos e com 

resultados contraditórios, pode modificar a eficiência sináptica de maneira 

controlada e reversível por meio de estímulos elétricos em eletrodos posicionados 

em diferentes estruturas no encéfalo (Gooneratne et al., 2016; Schulze-Bonhage, 

2016). Mais recentemente, a terapia celular vem se mostrando promissora, em 

especial, em situações que empregam modelos animais experimentais. Esta 

abordagem parte da premissa que as alterações celulares observadas na epilepsia 

podem ser revertidas por meio de transplantes de células específicas (Shetty and 

Upadhya, 2016; Rao et al., 2017). Assim, devido a sua importância para a pergunta 

científica do presente trabalho, uma breve revisão sobre terapia celular nas 

epilepsias será descrita abaixo. 

 

1.6 Terapia celular para as epilepsias 

A terapia celular é uma abordagem terapêutica promissora para o 

tratamento das doenças do sistema nervoso central (Lindvall et al., 2004; Marsh 

and Blurton-Jones, 2017). Nestes casos, os danos teciduais são frequentemente 

irreversíveis e, apesar do SNC adulto possuir células com potencial de regeneração, 

nem sempre há o recrutamento de maneira efetiva. Dessa maneira, estratégias que 

busquem promover acréscimo do número de células e/ou o reestabelecimento 

funcional, ou ainda, introduzir células com potencial regenerativo podem 

representar novas alternativas terapêuticas.  

A eficácia da terapia celular tem sido documentada na literatura, 

principalmente em modelos animais. Doença de Parkinson (Fjodorova et al., 2017), 

doença de Alzheimer (Lee et al., 2016), doença de Huntington (Precious et al., 
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2017), acidente vascular encefálico (Kondziolka et al., 2000), epilepsia (Shetty and 

Turner, 2001; Acharya et al., 2008; Shetty, 2011), traumatismo raquimedular 

(Anderson et al., 2017) e esclerose lateral amiotrófica (Garbuzova-davis et al., 

2003) são algumas das doenças que poderão ser beneficiadas através das técnicas 

de transplante celular.  

Originalmente, os pesquisadores apostaram na técnica de transplante 

celular visando a reposição dos elementos neuronais perdidos nas doenças 

neurodegenerativas e/ou traumáticas. A ideia seria repor os neurônios mortos 

com as células transplantadas (neurônios ou progenitores neuronais), 

contribuindo para a regeneração do tecido nervoso lesado e, consequentemente, 

recuperação da fisiologia nervosa alterada. Entretanto, com o desenvolvimento da 

técnica, o conceito e a aplicabilidade em lesões neurais e neuronais foram 

expandidos (Shetty et al., 2000). Além de repor a perda celular, especialmente as 

células inibitórias, também foi observado que as células transplantadas poderiam 

secretar fatores tróficos com efeitos neuroprotetores (Lindvall et al., 2004), 

atuando na proteção do tecido neural autóctone. De fato, fatores tróficos como o 

derivado das células da glia (GDNF, do inglês Glial cell-derived neurotrophic factor), 

derivado do cérebro (BDNF, do inglês Brain-derived neurotrophic factor) e de 

crescimento neural (NGF, do inglês Nerve growth factor) aumentam a plasticidade 

sináptica e promovem sobrevivência neuronal. Juntos, favorecem a recuperação 

tecidual e consequentemente, melhoram o desempenho cognitivo e motor após o 

transplante (Marsh and Blurton-Jones, 2017). 

Em síntese, o contínuo progresso do conhecimento sobre a capacidade 

regenerativa do encéfalo e do potencial terapêutico da terapia celular permitiu a 

compreensão das estratégias desta abordagem terapêutica: (i) a reposição seletiva 

de neurônios ou de células da glia perdidas no curso da patologia ou em 

decorrência da lesão; (ii) regulação/ aumento da função das células remanescentes 

pela liberação de fatores tróficos ou ainda, provendo neuroproteção ao tecido 

(Para uma revisão, ver (Naegele et al., 2010; Anderson and Baraban, 2012; Hunt 

and Baraban, 2015).  

Para as epilepsias, o potencial terapêutico da terapia celular foi 

demonstrado em modelos experimentais das epilepsias de difícil controle, 

especialmente a ELTm. Células-tronco embrionárias (Güttinger et al., 2005; 
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Rüschenschmidt et al., 2005; Waldau et al., 2010; Hunt et al., 2013; Romariz et al., 

2016), fetais (Shetty and Turner, 1996; Zaman et al., 2000; Zaman and Shetty, 

2003; Chu et al., 2004), mesenquimas (Huang et al., 2012, 2015; Long et al., 2013; 

Tamura et al., 2014), células geneticamente modificadas para super-expressarem o 

neurotransmissor inibitório GABA (Gernert et al., 2002; Thompson and 

Suchomelova, 2004; Thompson, 2005) ou adenosina (Fedele et al., 2004; Szybala et 

al., 2009) já foram utilizadas com resultados variáveis. Entretanto, não há 

consenso em relação ao melhor protocolo de transplante a ser utilizado, como o 

momento mais adequado para o transplante, a melhor via de administração 

(sistêmica versus local), o número e o tipo celular mais apropriado.  

As primeiras estratégias terapêuticas envolvendo transplante de células 

fetais foram desenvolvidas em modelos experimentais de epilepsiaEntre elas, está 

o uso de células da região do locus ceruleus (Barry et al., 1987, 1989), das regiões 

do hipocampo (Buzsáki et al., 1988) e do núcleo da rafe (Camu et al., 1990) em 

animais submetidos ao modelo do abrasamento, bem como o uso de células 

produtoras de GABA em animais submetidos ao modelo do estado epiléptico 

induzido pela pilocarpina (Fine, 1990). Embora estes trabalhos tenham 

demonstrado a redução da atividade epileptiforme após o transplante celular, os 

mecanismos responsáveis por esta resposta foram pouco discutidos.  

Com o desenvolvimento do controle e manipulação de células-tronco, o 

transplante de células-tronco neurais, oriundas da zona ventricular de embriões 

humanos, foram avaliados sobre a frequência e severidade das crises espontâneas 

e recorrentes em modelos experimentais de epilepsia (Chu et al., 2004). Nesse 

trabalho, o transplante foi realizado por via intravenosa 24 horas após a indução 

do SE pela pilocarpina, e em seguida, os animais foram monitorados por vídeo. As 

células diferenciaram-se em células GABAérgicas e, um mês após o transplante, 

apenas 13% dos animais transplantados manifestaram crises generalizadas – 

(estágio 4/5 da escala de Racine) versus 85% dos animais do grupo controle. 

Adicionalmente, para aqueles animais do grupo tratado que apresentaram crises, 

observou-se uma redução em sua frequência.  

Em outro trabalho, neurônios modificados geneticamente para liberar o 

neurotransmissor GABA foram transplantados em animais cronicamente 

epilépticos (modelo lítio-pilocarpina) na substância nigra, bilateralmente. Apesar 
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das poucas observações após o transplante, houve redução na frequência das 

crises eletrográficas espontâneas no grupo de animais monitorado sete dias após o 

transplante quando comparado com os animais monitorados antes do transplante. 

Entretanto, os autores não avaliaram as concentrações do neurotransmissor in vivo 

e encontraram baixa sobrevivência das células na substância nigra, local do 

transplante (Thompson and Suchomelova, 2004). 

Na tentativa de comparar os efeitos do transplante na fase aguda e crônica 

do modelo de ELT, Costa-Ferro e colaboradores transplantaram células-tronco 

mesenquimais isoladas da medula óssea por via intravenosa em animais que 

receberam pilocarpina (modelo associado ao cloreto de lítio). Na fase aguda, as 

células foram encontradas no hipocampo até 120 dias após o transplante, e além 

da menor degeneração neuronal quando comparado com os animais epilépticos do 

grupo controle, apenas 20% dos animais apresentaram crises espontâneas 

recorrentes observadas pelo videomonitoramento. Já na fase crônica, as células 

foram encontradas em áreas corticais e no giro denteado 45 dias após o 

transplante. Os autores observaram uma redução de 50% na frequência das crises 

quando comparado ao grupo controle. Esses dados indicam que, 

independentemente do momento do transplante, as células da medula óssea 

permanecem viáveis e são eficazes em reduzir a frequência das crises espontâneas 

(Costa-Ferro et al., 2012). 

O déficit cognitivo é comumente encontrado nos pacientes ou em modelos 

experimentais da ELT. Neste sentido, Hunt e colaboradores (2013) transplantaram 

progenitores GABAérgicos no hipocampo de animais cronicamente epilépticos e 

analisaram os seus efeitos sobre o comportamento. Além da redução de 90% na 

frequência de crises espontâneas, houve atenuação dos déficits cognitivos e 

comportamentais associados, avaliados por meio do testes comportamentais 

(campo aberto, nado forçado, labirinto em cruz elevado e labirinto aquático de 

Morris). Aproximadamente 15 % das células transplantadas sobreviveram por 60 

dias após o transplante, migraram e se diferenciaram em distintos subtipos de 

interneurônios GABAérgicos eletrofisiologicamente funcionais (Hunt et al., 2013). 

Em 2016, Romariz e colaboradores testaram os efeitos do transplante de 

progenitores inibitórios oriundos da eminência ganglionar média em animais 

cronicamente epilépticos (pilocarpina) sob duas metodologias: imediatamente 
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após a sua extração (a fresco) ou após o seu cultivo com fatores de crescimento 

(neuroesferas). Após 120 dias do transplante bilateral no hipocampo, os animais 

que receberam as células a fresco apresentaram redução na frequência e na 

duração total das crises espontâneas do tipo 4 e 5 da escala de Racine. Já os 

animais do grupo da neuroesfera, apresentaram redução apenas na frequência e 

duração das crises do tipo 4. Quando cultivadas como neuroesferas, estes 

progenitores diferenciaram-se principalmente em astrócitos e os demais tipos 

celulares encontrados foram os neurônios imaturos. Desta forma, os efeitos 

anticonvulsivantes foram mais associados com as células da glia, que 

possivelmente controlam a inflamação e liberam fatores tróficos. Os progenitores a 

fresco apresentaram maior diferenciação em interneurônios inibitórios e por isso, 

maior redução na frequência e duração total das crises (Romariz et al., 2016). Sob 

esta mesma óptica, da influência de células da glia para as epilepsias, o grupo de 

Paul Boon demonstrou que neuroesferas derivadas da zona subventricular de 

camundongos adultos se modificam em astrócitos in vivo (Raedt et al., 2009), 

tornando-se uma importante fonte de adenosina extracelular (Etherington et al., 

2009; Van Dycke et al., 2010). Adicionalmente, transplantes de progenitores 

oriundos da eminência ganglionar média diferenciam-se in vivo em células NeuN+ 

(neurônios, ~10%), S-100β+ (astrócitos, ~60%) e NG2+ (oligodendrócitos, ~5%) e 

atenuaram crises espontâneas e recorrentes (Waldau et al., 2010). Resultados 

similares foram obtidos com transplantes de células oriundas da zona 

subventricular (Miltiadous et al., 2013). 

Com o objetivo de avaliar um potencial efeito neuroprotetor de outros tipos 

celulares, células-tronco mesenquimais foram transplantadas no hipocampo de 

animais cronicamente epilépticos (pilocarpina). Houve redução da perda neuronal, 

do brotamento aberrante das fibras musgosas e da inflamação, bem como redução 

na duração e na frequência das crises espontâneas eletrográficas e 

comportamentais (Huang et al., 2015). De forma interessante, estas células 

diminuíram o estresse oxidativo, os prejuízos motores e cognitivos associados à 

condição epiléptica (Hammad et al., 2014) e foram capazes de migrar para o 

hipocampo contralateral (Park et al., 2015). Diferente das outras abordagens, 

Tamura e colaboradores (Tamura et al., 2014) avaliaram os efeitos do transplante 

bilateral de células-tronco mesenquimais no hipocampo de animais submetidos ao 
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protocolo de crises induzidas pelo eletrochoque. Neste trabalho, o transplante foi 

realizado dez dias antes da indução das crises e as células sobreviveram por um 

período de quinze dias, principalmente no GD. Entre o terceiro e quinto dia do 

protocolo, os animais tratados apresentaram crises tônicas com duração menor 

quando comparados com os do grupo controle. De maneira interessante, os animas 

submetidos ao transplante também apresentaram recuperação temporal mais 

rápida após as crises e uma menor mortalidade. Os autores sugerem que estes 

efeitos protetores foram decorrentes das propriedades imunológicas e anti-

inflamatórias das células mesenquimais, uma vez que os níveis de citocinas pró-

inflamatórias (IL-1β e IL-6), caspase e óxido nítrico encontraram-se diminuídos 

nos animais experimentais. 

Adicionalmente às crises espontâneas e recorrentes, as espículas interictais 

(IIS, do inglês, Interictal spikes) são consideradas biomarcadores da condição 

epiléptica. As IIS são eventos eletrográficos paroxísticos, transientes, de alta 

amplitude e que ocorrem em períodos entre crises. Apresentam variabilidade 

quanto à forma, amplitude, periodicidade e duração, variando entre 30 e 70 ms 

(Noachtar et al., 1999). Nesse sentido, alguns trabalhos dedicaram-se a quantificar 

a morfologia e a frequência das espículas após a terapia celular. Jing e 

colaboradores transplantaram células-tronco neurais oriundas da zona 

subventricular no hipocampo de animais epilépticos (modelo do ácido caínico) e 

observaram uma diminuição na frequência das IIS, duas e três semanas após o 

tratamento. Os autores também mostraram correlação negativa entre a frequência 

de espículas e o número de células sobreviventes, principalmente quando as 

células foram encontradas próximas à zona granular do GD (Jing et al., 2009). 

Utilizando o mesmo modelo da ELT, Shen e colaboradores quantificaram as IIS 

após o transplante de células-tronco hipocampais oriundas de ratos neonatais e 

observaram uma redução na frequência e na amplitude dos eventos a partir da 

quarta semana do tratamento, que durou por até 24 semanas pós-transplante 

(Shen et al., 2010). Além dos autores não explicarem os possíveis mecanismos 

envolvidos na redução dos eventos, não houve detalhamento da metodologia da 

quantificação das espículas e as diferenças entre os hemisférios (tratado e sham) 

não foram mostradas. Abordando outro modo de indução de ELT, a pilocarpina, 

Long e colaboradores realizaram o transplante de células estromais da medula 
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óssea no ventrículo lateral de ratos epilépticos, analisaram a densidade celular e a 

frequência de ocorrência das espículas interictais durante as primeiras quatro 

semanas após o transplante. As células transplantadas, quando tratadas com o 

fator de transcrição HES-1 (do inglês, hairy/enhancer of split 1) se diferenciaram 

principalmente em células gabaérgicas, aumentaram a densidade neuronal na 

formação hipocampal e diminuíram a frequência de ocorrência da IIS ao longo dos 

dias (3o ao 28o), principalmente no 14o dia após o transplante. O HES-1 faz parte da 

rede de fatores de transcrição do tipo bHLH (do inglês, basic Helix-Loop-Helix) e a 

sua expressão e atividade provavelmente afetam a diferenciação de tipos de 

células específicas. Estes autores registraram apenas 30 minutos por animal, não 

detalharam o período do ciclo sono-vigília analisado, o método de classificação e 

de quantificação das IIS e também não explicaram os mecanismos envolvidos nesta 

recuperação do sinal eletrofisiológico (Long et al., 2012). Independentemente 

destas lacunas, estes trabalhos enfatizam a importância de analisar outros 

biomarcadores da condição epiléptica, além das crises epilépticas e das alterações 

anatomopatológicas após o transplante. 

Devido à diversidade nas fontes das células transplantadas e da grande 

variedade fenotípica observada nas células transplantadas, é difícil avaliar a 

contribuição de neurônios, células da glia ou mesmo células-tronco mesenquimais 

sobre o controle da excitabilidade neuronal em regiões epileptogênicas. No 

entanto, uma vez conhecendo a fisiologia dos astrócitos e que alguns dos trabalhos 

discutidos acima sugerem efeitos terapêuticos no transplante quando os 

progenitores diferenciam-se em células da glia (Waldau et al., 2010; Miltiadous et 

al., 2013; Romariz et al., 2016), nós hipotetizamos que o transplante de astrócitos 

imaturos no tecido epiléptico poderia reduzir a atividade epileptiforme, incluindo 

a ocorrência de crises espontâneas eletrográficas e comportamentais. Esta 

abordagem parte da premissa que os astrócitos, por sua fisiologia e morfologia, 

contribuem para a manutenção da homeostase cerebral, tanto no controle da 

resposta inflamatória e quanto nos processos da gliotransmissão, como será 

detalhado no tópico seguinte. 
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1.7 Astrócitos como potencial terapêutico para a epilepsia do lobo temporal 

Os astrócitos são, provavelmente, a maior população de células da glia. 

Funcionalmente posicionados entre a pia mater, os vasos sanguíneos e as sinapses 

neuronais, exibem uma infinidade de propriedades (para uma revisão, ver (Rose 

and Kirchhoff, 2015; Farmer and Murai, 2017). Originalmente, receberam esta 

nomenclatura por causa da morofologia complexa dos seus 

processos/prolongamentos, que lhe conferia o aspecto de estrela (do grego, 

astron). Atualmente, sabe-se que a sua morfologia é bastante variada e complexa e 

esta nomenclatura, por si só, não mais define os astrócitos (Bushong et al., 2003, 

2004; Emsley and Macklis, 2006; Chaboub and Deneen, 2013) 

Desde a época de Ramon & Cajal acreditava-se que os astrócitos seriam uma 

população homogênea de células, entretanto, com os avanços da tecnologia e dos 

métodos de imunocitoquímica sabe-se que eles representam uma população 

heterogênea de células (Figura 8) com numerosas funções. Entre as características 

gerais dos astrócitos, destacam-se a presença de prolongamentos com filamentos 

intermediários (fibrilas gliais), cujo principal componente é a GFAP. Apesar de 

atribuir-se a marcação do GFAP para os astrócitos, a expressão deste filamento, 

além de não ser exclusiva para este tipo celular, apresenta diferentes padrões de 

marcação ao longo de sua estrutura, onde algumas regiões apresentam maiores 

expressões e menores limiares de detecção do que outras (Sofroniew and Vinters, 

2010). Outros marcadores astrocitários são a proteína ligadora de cálcio, o S-100β, 

a enzima conversora de glutamato em glutamina, a glutamina sintetase, a enzima 

metabólica aldeído desidrogenase 1 (ALDH1L1), cujo padrão de especificidade e 

fidedignidade apresentou-se maior do que o clássico GFAP (para uma revisão, ver 

Wang & Bordey, 2008). Dentre os principais subtipos de astrócitos, há os 

protoplasmáticos e os fibrosos. Os primeiros, encontrados predominantemente na 

substância cinzenta, apresentam processos complexos e muito ramificados que 

ocupam um grande volume. Já os astrócitos fibrosos, encontrados mais 

frequentemente na substância branca, apresentam processos longos, finos e com 

poucas ramificações (para uma revisão, ver Matyash & Kettenmann, 2010). Vale 

salientar que, atualmente, há uma vasta diversidade já conhecida dos astrócitos. As 

células astrocitárias formam uma rede um tanto complexa, e por meio de seus 

prolongamentos, comunicam-se entre si por junções do tipo comunicante , com a 
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difusão de substâncias como íons, aminoácidos e produtos do metabolismo. Além 

do mais, um estímulo provocado por hormônios ou neurotransmissores em um 

astrócito pode desencadear reações em astrócitos adjacentes, por meio de 

segundos mensageiros, alterações na concentração citoplasmática de íons cálcio 

(Ca2+), o que significa a amplificação de um determinado sinal, o que pode 

significar modificações da excitabilidade de neurônios próximos, com a liberação 

do glutamato astrocitário (Fiacco et al., 2007; Jourdain et al., 2007; Perea and 

Araque, 2007). 

 

 

Figura 8 | Fotomicrografia de astrócitos derivados do córtex de 
camundongos C57BL/6, sete dias após o seu cultivo in vitro. Note a morfologia 
complexa dos astrócitos. Uma característica consistente é o número variável de 
ramificações que irradiam do soma (corpo celular) e em seguida, assumem uma 
estrutura de ramificação complexa. Os processos de diferentes astrócitos fazem 
contato entre si. Os astrócitos são marcados para o anticorpo anti-GFAP. As 
imagens revelam a co-marcação de DAPI (azul) e GFAP (rosa). GFAP: proteína glial 
fibrilar ácida. DAPI: 4',6-diamidino-2-fenilindol. As barras de escalas 
correspondem a 50 µm (A) e 10 µm (B e C). O aumento utilizado nas 
fotomicrografias foi de 20X em A e de 63X em B-C. As fotomicrografias foram 
obtidas de resultados da pesquisa. 

 

Assim, os astrócitos apresentam funções essenciais para o SNC: auxiliam na 

formação da estrutura do sistema nervoso, seja no encéfalo adulto, seja servindo 

de guia durante o desenvolvimento e amadurecimento do SNC (Campbell and Götz, 

2002), geram neurônios para o córtex cerebral (Malatesta et al., 2003; Costa et al., 

2009) intermediam a troca de nutrientes e oxigênio entre os capilares e o 

parênquima cerebral (Abbott et al., 2006), regulam a eficácia da neurotransmissão, 

constituindo o terceiro elemento da sinapse tripartite (Halassa et al., 2007; 

Parpura et al., 2012), as concentrações extracelulares de íons, da dinâmica do Ca2+ 



48 

 

e de neurotransmissores, captam o glutamato e o potássio do espaço extracelular, 

sincronizam o disparo neuronal e dão suporte estrutural às sinapses e aos 

neurônios por meio dos nutrientes e da liberação de fatores tróficos e 

redistribuição de metabólitos (Bezzi et al., 2004; Maragakis and Rothstein, 2006; 

Jourdain et al., 2007; Parpura and Verkhratsky, 2012; Bindocci et al., 2017). 

Adicionalmente, essas células participam da formação e da integridade da barreira 

hematoencefálica e da sinalização em processos inflamatórios (Sofroniew, 2009). 

Em conjunto, estes fatos sugerem a importância dos astrócitos para a manutenção 

da homeostase cerebral, tanto no controle da resposta inflamatória quanto nos 

processos da gliotransmissão. 

O entendimento da fisiologia dos astrócitos e da sua relação funcional com 

os neurônios permitiu o desenvolvimento de abordagens de terapia celular com os 

astrócitos como potenciais alvos para o tratamento das epilepsias de difícil 

controle (Etherington et al., 2009; Raedt et al., 2009; Crunelli et al., 2015; Hill et al., 

2015; Garzón et al., 2016; Henneberger, 2016; Romariz et al., 2016; Sarfi et al., 

2017). Sarfi e colaboradores (2017) investigaram o envolvimento dos astrócitos e 

do hormônio estradiol na fase aguda do modelo de epilepsia induzida pela 

pilocarpina e lítio. Os resultados mostraram que o β-estradiol reduziu a duração e 

a severidade das crises epilépticas e aumentou a latência para as crises 

espontâneas e recorrentes. Interessantemente, a enzima glutamina sintetase (GS) e 

o transportador do glutamato GLT-1, ambos presentes nos astrócitos, 

apresentaram-se aumentados no grupo de altas doses de β-estradiol quando 

comparado com o de baixas doses. Resultado este que justifica a diminuição do 

glutamato neste grupo, uma vez que a GS converte o glutamato em glutamina. A 

análise histológica revelou um aumento da densidade neuronal do hipocampo e 

uma redução da dispersão neuronal no grupo de altas doses do hormônio (Sarfi et 

al., 2017). Este experimento abre novas perspectivas para o uso de astrócitos no 

tratamento das epilepsias. O desenvolvimento de novos estudos abordando esta 

interação também avançará na compreensão da função dos astrócitos na 

fisiopatologia da doença. 

Mais recentemente, astrócitos corticais foram considerados como uma fonte 

alternativa de reposição neuronal para doenças neurológicas. Além das 

características anteriormente citadas, os astrócitos podem ser reprogramados 
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para neurônios por meio de manipulações moleculares e assim, repor as células 

neuronais perdidas e, quem sabe, suas respectivas funções (Berninger et al., 2007; 

Chouchane et al., 2017). Os astrócitos apresentam vantagens para serem utilizados 

como opção terapêutica: estão presentes em todo o sistema nervoso, são de fácil 

cultivo e manutenção in vitro, são essenciais para a manutenção de um ambiente 

homeostásico para os neurônios, apresentando propriedades fisiológicas 

favoráveis para o controle da atividade epileptiforme.  

Assim, a hipótese deste trabalho é que astrócitos imaturos transplantados 

unilateralmente no hipocampo dorsal de animais cronicamente epilépticos 

(modelo da pilocarpina) por meio de sua fisiologia no SNC, atenuará a ocorrência 

de atividade epileptiforme, incluindo a frequência e severidade das crises 

espontâneas e recorrentes das espículas interictais.  
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2  OBJETIVOS 

“Quanto mais um homem se aproxima de suas metas, tanto mais crescem as 
dificuldades.” Johann Goethe 

 

 

O presente trabalho teve como objetivo principal avaliar a migração celular 

e os efeitos terapêuticos do transplante unilateral de astrócitos no hipocampo 

dorsal de camundongos cronicamente epilépticos (modelo de epilepsia do lobo 

temporal). Para isso, quantificamos o fenótipo e a dispersão antero-posterior das 

células transplantadas, bem como a frequência, a duração e a severidade das crises 

espontâneas e recorrentes (eletrográficas e comportamentais) e alguns aspectos 

da atividade interictal (perfil eletrográfico das espículas e oscilações de alta 

frequência).  

 

Nossos objetivos específicos foram: 

 

1. Cultivar astrócitos imaturos (pós-natal) in vitro e transplantá-los em 

hipocampos de animais com epilepsia crônica; 

2. Avaliar a sobrevivência e migração dos astrócitos transplantados, comparando 

os resultados com aqueles observados em animais não epilépticos;  

3. Descrever o perfil imuno-histoquímicos dos astrócitos transplantados por meio 

de marcadores moleculares;  

4. Investigar os efeitos do transplante de astrócitos, por meio de implantes de 

eletrodos crônicos, sobre a atividade eletrográfica paroxística, incluindo a 

dinâmica das espículas interictais e a frequência de crises espontâneas; 

5. Correlacionar os achados anatômicos com os padrões eletrofisiológicos e 

comportamentais. 

https://pensador.uol.com.br/autor/johann_goethe/
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3 METODOLOGIA 

“Quando nada parece ajudar, eu vou e olho o cortador de pedra martelando 

sua rocha talvez umas cem vezes sem que uma só rachadura apareça. No 

entanto, na centésima primeira martelada, a pedra se abre em duas, e eu sei 

que não foi aquela que conseguiu, mas todas as que vieram antes” – Jacob Riis. 

 

A abordagem experimental realizada encontra-se resumida na Figura 9 e 

uma descrição detalhada de cada uma de suas etapas encontra-se abaixo. 

 

 
 

Figura 9 | Delineamento experimental para análise de crises no modelo da 
epilepsia do lobo temporal após terapia celular. O estado epiléptico (SE) foi 
induzido por administração sistêmica de pilocarpina em uma única dose (250-
300mg/kg) e este foi considerado o Dia 0. A cultura de astrócitos foi isolada de 
camundongos GFP+ 5 a 7 dias após o nascimento. As cirurgias para o transplante 
de astrócitos (Trans) e o implante de eletrodos (Imp) foram realizadas com o 
auxilio do atlas e do aparato de estereotaxia, 30 e 40 dias após a indução com 
pilocarpina, respectivamente. Após o período de recuperação (~10 dias), os 
animais foram vídeomonitorados (registro comportamental e eletrofisiológico) 
por no mínimo 100 horas (~8 horas por dia, 4 dias por semana) para avaliar a 
severidade, duração e a frequência das crises espontâneas. Após o término dos 
experimentos, os animais foram perfundidos (Perfus) em diferentes momentos 
(Perfus 1 e Perfus 2) para a análise imunocitoquímica dos astrócitos (2 e 7 meses 
após o transplante) e para a verificação histológica do posicionamento dos 
eletrodos. Em paralelo, foram realizadas análises comportamentais e 
eletrofisiológicas.  
 

3.1 Animais 

Foram utilizados camundongos da linhagem C57BL/6 que serviram como 

hospedeiros e camundongos transgênicos que expressam o gene da proteína 

fluorescente verde (GFP), o qual está sob o controle de um promotor ubíquo 

(Okabe et al., 1997) e que serviram como nimais doadores dos astrócitos. Ambas as 

cepas, que possuem o mesmo background, foram produzidas e mantidas pelo 

Biotério Setorial do Instituto do Cérebro (BISIC-UFRN). Os animais foram alojados 

em caixas de polietileno (Racks Ventilados Alesco, Brasil) e mantidos sob 
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condições monitoradas de temperatura (23 ± 2º C) e umidade (mínimo 60%), com 

livre acesso a uma dieta a base de ração e água tratada. O ciclo claro/escuro foi de 

12 horas, sendo a fase clara das 06:00 às 18:00 h. Todos os procedimentos 

experimentais estavam de acordo com os princípios éticos da experimentação 

animal adotados pela UFRN e padrões internacionais, bem como condizentes com 

a Lei Arouca (Lei nº 11.794, de 8 de outubro de 2008). Os protocolos empregados 

foram previamente aprovados pelo Comitê de Ética para Uso de Animais (CEUA) 

local (Protocolo # 010/2014, CEUA-UFRN). 

 

3.2 Indução do Status Epilepticus 

O estado epiléptico foi alcançado por meio da indução química. Para isso, 

utilizamos a substância pilocarpina, que é classificada como agonista colinérgico. 

Os animais receberam 250 - 300 mg/kg de pilocarpina (Merck) por via 

intraperitoneal (ip), 30 minutos após a injeção de 1 mg/kg de metil-escopolamina 

(ip, SIGMA) (Cavalheiro et al., 1991). A metil-escopolamina é um antagonista 

muscarínico que não atravessa a barreira hematoencefálica e por isso, atenua a 

ativação colinérgica periférica produzida pela alta dose de pilocarpina. Animais do 

grupo controle receberam injeções de solução salina a 0,9%.  

Inicialmente, foi necessário padronizar a dose de pilocarpina administrada 

nos animais aqui utilizados, uma vez que a própria literatura aborda as diferenças 

sutis dos animais em relação a dose do agente convulsivante utilizado e a 

ocorrência do SE (Shibley and Smith, 2002; Buckmaster and Haney, 2012; Phelan 

et al., 2016). Depois desta etapa de normalização e de padronização da dose e 

resposta entre os animais, a dose utilizada foi a de 290 mg/kg. Após a 

administração da pilocarpina, os animais foram colocados em caixas de acrílico 

transparentes e o seu comportamento foi observado. Iniciou-se assim, a fase aguda 

do protocolo, na qual os animais apresentaram comportamentos estereotipados, 

como hipocinesia, salivação, tremores e automatismos orofaciais. As manifestações 

ictais foram classificadas de acordo com os comportamentos expostos na Tabela 1 

e expostos na Figura 10. Os estágios evoluíram de (0) imobilidade (1) 

automatismos orofaciais (2) clonia de cabeça (3) clonia das patas anteriores (4) 

elevação (5) queda (6) corrida selvagem, pulo (7) crises tônico-clônicas.  
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O estado epiléptico (SE) foi considerado como a persistência de crises 

comportamentais contínuas, variando entre os estágios três e cinco da escala 

comportamental, por mais de 5 minutos, sem retorno da responsividade aos 

estímulos ambientais e acompanhado da perda do controle postural. Esta definição 

é consistente com a utilizada em ratos, no modelo da administração da pilocarpina 

sistêmica (Cavalheiro et al., 1991). 

 

 
Tabela 1 | Escala dos comportamentos ictais. Escala utilizada para quantificar a 
progressão/severidade das crises límbicas após a administração do agente 
convulsivante pilocarpina. Baseada pela escala de Racine (1972) e modificada por 
Garcia-Cairasco (2004).  
 
 

Escore Comportamento 

0 Imobilidade 

1 Automatismos orofaciais 

2 Clonia de cabeça  

3 Clonia de patas anteriores  

4 Elevação 

5 Queda 

6 Corrida selvagem/pulo 

7 Crises tônico-clônicas 

 

De acordo com a severidade do SE, os animais receberam a administração 

de diazepam por via ip, na concentração de 5-10mg/kg, a partir de 90 minutos do 

seu início. Este fármaco foi utilizado para reduzir a severidade do estado epiléptico 

e a mortalidade previamente relatada nesse modelo experimental (Buckmaster 

and Haney, 2012). Os animais que entraram em SE receberam cuidado extra, sendo 

hidratados oralmente com solução salina a 0,9% e sacarose.  
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Figura 10 | Fotografias dos comportamentos utilizados como marcadores 
para classificação da severidade comportamental das crises epilépticas. Os 
perfis comportamentais foram representados pelos números de escore de 0 a 7, 
baseados na escala de Racine (1972) e modificada por Garcia-Cairasco (2004) (ver 
Tabela 1). Os perfis comportamentais para cada número do escore estão descritos 
na parte inferior de cada fotografia. 
 

Os camundongos apresentaram variabilidade em relação aos 

comportamentos após a administração da pilocarpina (Figura 11). As alterações 

comportamentais iniciaram 3-10 minutos após a administração e consistiram de 

imobilidade, tremor e piloereção. Estes comportamentos evoluíram para crises 

límbicas com progressiva severidade até o estabelecimento do SE em 38% dos 

animais (Figura 11B). A latência para o SE foi de 50±32 minutos e foi caracterizado 

por crises comportamentais contínuas e autossustentadas por mais de 5 minutos 

(Cavalheiro et al., 1991). Um subgrupo de animais (27%) não evoluiu para o SE e 

foram classificados como não SE (NSE). A taxa de mortalidade dos animais SE foi 

de 35%. Estes animais apresentaram crises severas que evoluíram para crises do 

tronco encefálico, crises tônico-clônicas e foram a óbito. Não foi observada 

mortalidade no grupo dos animais NSE. A Figura 11A expõe a latência (em 

minutos) para os comportamentos observados após a administração da 

pilocarpina.  
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Figura 11 | Classificação comportamental após a administração sistêmica da 
pilocarpina. (A) Latência para o aparecimento dos comportamentos após a administração 
sistêmica de pilocarpina (250 – 300mg/kg), determinada em minutos. Note que as crises 
do sistema límbico tornam-se mais severas ao longo do tempo (média ± erro-padrão; 
N=89). (B) Porcentagem dos animais que evoluíram para o SE (vermelho), que não 
desenvolveram o SE (azul) e a mortalidade após crise tônico-clônica (preto) observada 
após a administração da pilocarpina. (C) A severidade do SE apresentou-se variável entre 
os animais. Um grupo de animais (33%) apresentou SE leve com remissão espontânea e os 
demais (67%), apresentaram SE severo de longa duração e com controle das crises após a 
administração do diazepam. Esta caracterização permitiu padronizar os diferentes grupos 
experimentais.  

 

Interessantemente, o SE também se apresentou variável entre os animais 

(Figura 11C). Trinta e seis animais (33%) apresentaram remissão espontânea após 

61 ± 26 minutos do seu início. Nestes casos, o SE foi caracterizado por tremor 

generalizado, crises estágio três a cinco ocasionais e com este perfil 

comportamental, o SE foi classificado como leve e o diazepam não foi 

administrado. Os demais animais apresentaram o SE caracterizado por crises 

contínuas severas, estágio três a seis da escala e sem remissão espontânea. Nestes 

casos, o SE foi classificado como severo e, noventa minutos após o seu início, 5 - 10 

mg/kg de diazepam foram administrados por via ip. Esta caracterização dos 

animais por severidade do SE permitiu a padronização dos grupos experimentais 

utilizados neste trabalho. Apesar dos cuidados oferecidos aos animais após a 

administração do agente convulsivante, vinte e seis animais SE foram a óbito após 

o insulto.  
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3.3 Cultura de astrócitos 

Os astrócitos isolados do córtex cerebral pós-natal (P5-P7) foram obtidos 

de camundongos C57Bl/6 transgênicos que expressam a proteína fluorescente 

verde (GFP) (Figura 12). Além de possuírem o mesmo background dos animais 

hospedeiros, a vantagem de se utilizar estes animais é a facilidade para identificar 

as células transplantadas no cérebro hospedeiro (Okabe et al., 1997). 

 

Figura 12 | Fotografias de camundongos C57Bl/6 filhotes. (A) Camundongos 
transgênicos que expressam a proteína fluorescente verde (GFP) apresentam as 
patas, genitália e cauda verdes quando expostos à luz negra, diferentemente dos 
camundongos C57Bl/6 selvagens (wild type) (animal à direita na foto B).  

 

O procedimento para a realização da cultura dos astrócitos imaturos 

começou com a dissecação do córtex cerebral de camundongos GFP entre o dia 5 e 

7 pós natal. Para isso, sob condições estéreis, o encéfalo foi retirado do crânio, 

separando-se as meninges e removendo o cerebelo e o bulbo olfatório. Pequenas 

porções da substância cinzenta do parênquima cortical de ambos os hemisférios 

foram separadas das demais estruturas cerebrais. As porções subcorticais foram 

eliminadas para evitar a contaminação com outros tipos celulares e com astrócitos 

de outras regiões cerebrais. As porções corticais foram colocadas em recipientes 

plásticos estéreis (garrafas StemCell technologies, 75 cm2 de área)e cultivadas na 

presença de Astro-medium acrescido deDMEM/F12 (Gibco) suplementado com: 

glicose 3,5 mM, glutaMAX 4,5 g/L, soro fetal bovino (FBS) 10%, soro de cavalo (HS) 

5%, B-27 2%, fator de crescimento epidermal (EGF) 10 ng/mL e fator de 

crescimento de fibroblasto 2 (FGF2) 10 ng/mL, acrescidos de solução 

antimicrobiana contendo penicilina sódica 10000 U/mL e estreptomicina 10 

mg/mL (PEST).. Estas garrafas, próprias para o cultivo de células com 
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propriedades de aderência, apresentavam 75 cm2 de área, tampa com ventilação e 

livres de RNAse, DNAse e aspirogênico. Não foi necessário realizar nenhuma 

preparação na garrafa, uma vez que ela já vem com as especificações necessárias e 

ideais para a aderência dos astrócitos. Com estas especificações, foram utilizadas 

as porções corticais oriundas de 3 e 4 animais por garrafa com o intuito de atingir 

a confluência celular em até 10 dias. As culturas foram mantidas em estufa com 

temperatura a 37º C e atmosfera de 5% de CO2. Após cerca de três dias, a adesão 

das células foi verificada através de microscópio invertido (CKX 41, OLYMPUS) a 

fim de otimizar a purificação da cultura de astrócitos e eliminando possíveis 

oligodendrócitos e astrócitos não aderidos/pouco aderidos as células foram então 

lavadas com 3 mL de tampão fosfato salina (PBS, do inglês, phosphate buffered 

saline) 10 mM pré-aquecido a 37ºC, sendo adicionados 10 mL de meio de 

purificação novo por garrafa. Após, seu crescimento foi monitorado, diariamente, 

por 10-14 dias, até que as garrafas atingissem a confluência ideal de 80-90%. O 

meio foi então descartado e o remanescente, lavado com PBS pré-aquecido a 37o C, 

seguido da dissociação das células com 3 mL de tripsina (Tripsina/EDTA Gibco 

0,5%) igualmente pré-aquecida a 37ºC, por 10 a 15 minutos em incubadora. 

Período após o qual a atividade da tripsina foi bloqueada com a mesma quantidade 

de DMEM/F12 suplementado com 10% de FBS e as células viáveis puderam 

ser.contadas em câmara de Neubauer com o corante azul de tripan (Sigma-Aldrich, 

St. Louis, EUA). Após a contagem, os astrócitos foram submetidos a uma 2ª 

suspensão na concentração de 4 x 104 astrócitos/microlitro e utilizados em 

experimentos de transplante. Quando a cultura não atingia este valor mínimo e/ou 

as células apresentavam morfologia inviável (isto é, morfologia de células em 

degeneração), a cultura era descartada. O perfil celular astrocitário e a qualidade 

das culturas foram confirmados através de métodos imunocitoquímicos (Figura 

13). Podemos observar que os astrócitos imaturos apresentaram grande 

proliferação. 
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Figura 13 | Fotomicrografia de fluorescência da cultura derivada do córtex 
do camundongo pós-natal (P7) após 10 dias in vitro. (A) Astrócitos 
provenientes de camundongos transgênicos marcados para GFP. (B) 
Imunocitoquímica para GFAP mostra a morfologia astrocitária das células 
cultivadas. (C) As imagens A e B foram sobrepostas (MERGE) revelando a co-
marcação de GFP (verde) e GFAP (branco), onde observamos que a maioria das 
células transplantas são GFAP positivas. GFP (verde): proteína fluorescente verde; 
GFAP (branco): proteína glial fibrilar ácida. DAPI (azul): 4',6-diamidino-2-
fenilindol. As barras de escalas correspondem a 20 μm. O aumento original das 
fotomicrografias foi de 40X. 

 

3.4 Matrizes de eletrodos 

Neste trabalho, utilizamos matrizes de múltiplos eletrodos para realizar o 

registro de subáreas hipocampais e corticais em camundongos em livre 

movimento. Para contextualizar, a atividade elétrica do cérebro humano foi 

registrada por Hans Berger, psiquiatra e neurologista alemão, em 1924. Este 

registro foi realizado por meio de eletrodos posicionados sobre o escalpo, técnica 

chamada de eletroencefalograma (EEG). Neste tipo de registro extracelular, Hans 

Berger detectou a atitividade elétrica global de muitos neurônios e identificou o 

ritmo conhecido como alfa, oscilação na faixa de frequência de 8 a 13 Hz. Na época, 

os eletrodos eram grandes demais para discernir algum tipo de localização 

específica da atividade elétrica (Sabbatini, 1997). Posteriormente, as oscilações de 

regiões específicas do cérebro puderam ser registradas por meio de eletrodos 

menores, na ordem de µm, posicionados diretamente no parênquima cerebral. De 

acordo com o estado funcional do cérebro, tais como sono, anestesia ou alguma 

patologia, este potencial de campo flutua, partindo de oscilações lentas, como os 

ritmos delta (0,1 - 4 Hz) em direção a oscilações mais rápidas, como os ritmos 

gama (30 – 100 Hz) e ripples fisiológicos (80 – 200 Hz) (Buzsáki, 2006).  
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Aqui, as matrizes de eletrodos foram manufaturadas com eletrodos feitos 

de microfilamentos de tungstênio cobertos por poliamida (50 µm; California Fire 

Wire Company, EUA) e espaçados a intervalos de 250 µm nas direções 

anteroposterior e médio-lateral, no formato 4x4 ou 4x3. No eixo dorso-ventral, os 

eletrodos foram manufaturados com diferentes comprimentos de maneira a 

permitir o registro das sub-regiões do hipocampo, isto é, para atingir diferentes 

profundidades e alcançar as regiões de CA1, CA3 e GD. Os eletrodos foram 

conectados, junto com um fio terra, 2 eletrodos para eletrocorticograma (ECoG) e 2 

eletrodos de eletromiograma (EMG) a conectores Omnetics (NPD-36-FF-GS) 

(Figura 16C). O eletrodo de referência foi colocado no osso frontal.  

 

3.5  Delineamento experimental 

3.5.1 Cirurgia estereotáxica para transplante de astrócitos  

Entre 20 – 30 dias após o SE, os animais foram submetidos à cirurgia 

estereotáxica para transplante de astrócitos. Vale acrescentar que o 

comportamento destes animais não foi observado antes dos procedimentos 

cirúrgicos, ou seja, o critério de inclusão adotado para os animais serem 

classificados como epilépticos, foi a ocorrência do SE, quer seja leve ou severo. 

Os animais SE e controle foram divididos em dois grupos experimentais: 

aqueles que receberam astrócitos (grupo SE-Astro) e aqueles que receberam 

solução salina a 0,9% (grupo SE-Salina). Conforme mencionado anteriormente e de 

acordo com a Escala comportamental utilizada (Racine, 1972 modificado por 

Garcia-Cairasco, 2004), os animais SE foram divididos em dois grupos: aqueles que 

apresentaram um SE leve e aqueles que apresentaram um SE severo (Figura 14). 

Esta medida permitiu padronizar, pela expressão comportamental do SE, a 

distribuição dos animais entre os grupos experimentais. 
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Figura 14 | Caracterização dos animais nos diferentes grupos experimentais. 
(A) Número de animais epilépticos que foram classificados de acordo com a 
severidade do SE e homogeneamente distribuídos para receber o transplante de 
astrócitos (SE-Astro) ou salina (SE-Controle).  

 

O procedimento cirúrgico começou com a anestesia dos animais e após a 

perda do reflexo postural e nociceptivo, os animais foram posicionados no aparato 

estereotáxico adaptado para anestesia inalatória (Figura 15A). Ar rico em oxigênio 

(Invacare Perfecto 2V), utilizado para vaporizar o isoflurano (HB 4.3), foi insuflado 

a uma taxa de 10-15 ciclos/min e um fluxo de 1L/min. 

A cabeça foi tricotomizada e desinfetada com o antisséptico tópico 

iodopovidona (Figura 16A). Durante a cirurgia, a analgesia, a respiração, a 

temperatura corporal e as condições gerais dos animais foram constantemente 

observadas. Após a verificação da ausência de reflexos, o animal foi fixado ao 

estereotáxico, o crânio foi exposto e as regiões de interesse foram demarcadas. 

Orifícios para o acesso ao hipocampo dorsal foram feitos com o auxílio de uma 

broca. As coordenadas das estruturas-alvo foram definidas de acordo com um atlas 

de estereotaxia (Paxinos and Franklin, 2012). Os astrócitos foram transplantados 

em um único sítio de injeção por meio de uma seringa tipo Hamilton, com volume 

total de 10 μℓ ou por meio de uma pipeta de vidro (World Precision Instruments) 

estirada (Pipete Puller, Narishige; Puller: 10 e Heater Level: 62 °C) (Figura 15B) 

posicionada no hipocampo dorsal com o auxílio de um atlas de estereotaxia 

(Paxinos & Franklin,2012) (a partir do bregma, em mm, AP:-1,75; ML: 1,5 e DV: 
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2,25). O volume de 1 μℓ de astrócitos (4 x 104 astrócitos) foi lentamente injetado 

utilizando um injetor peristáltico de alta precisão (NanoLiter 2010, World 

Precision Instruments), a uma taxa de 23 ηℓ /s. Um período de 5 min foi dado 

entre o término da injeção e a retirada da pipeta em ambos os protocolos para 

permitir a difusão e evitar refluxo da solução. Em seguida, o orifício do crânio foi 

fechado com cera de osso e a pele foi suturada usando fio de sutura estéril 4-0 

(Technofio).  

Logo após a cirurgia, os animais retornaram para gaiolas individuais e 

foram observados. Foi permitido um período de recuperação de 7-15 dias até a 

realização das próximas etapas experimentais. 

 

 

Figura 15 | Fotografia da preparação experimental durante o transplante de 
astrócitos. (A) Fotografia do camundongo durante a cirurgia estereotáxica, 
delimitando o sítio de transplante dos astrócitos: o giro denteado do hipocampo. 
(B) Fotografia da pipeta de vidro acoplada a um injetor peristáltico de alta precisão 
utilizada durante o procedimento da injeção dos astrócitos. (C) Fotografia do 
camundongo durante a cirurgia estereotáxica para transplante dos astrócitos. (D) 
Fotomicrografia do hipocampo dorsal de um camundongo epiléptico mostrando o 
sítio de injeção dos astrócitos. A seta aponta para o track da pipeta de vidro. GFP 
(verde): proteína fluorescente verde; DAPI (azul): 4’, 6-diamidino-2-fenilindol. 

 

3.5.2 Cirurgia estereotáxica para o implante de eletrodos 

A cirurgia de implante de eletrodos aconteceu 10 dias após o transplante de 

astrócitos (Figura 16B - D) . As matrizes de eletrodos para o registro eletrográfico 

foram implantadas bilateralmente no hipocampo dorsal (a partir do bregma, em 

mm, AP: -2,06; ML: ±1,0; DV: 1.8) (Paxinos & Franklin, 2012). Eletrodos para o 

registro do EMG foram inseridos no músculo da nuca do animal. Antibiótico tópico 

(Nebacetim® em pomada) foi aplicado ao redor do implante ao final da cirurgia. 
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Logo após a cirurgia, os animais retornaram para gaiolas individuais e foram 

observados. 

 

 

Figura 16 | Fotografia da preparação experimental durante o implante 
crônico dos eletrodos. (A e B) Fotografia do camundongo durante a cirurgia 
estereotáxica para implante de eletrodos crônicos. (C e D) Exemplo de uma matriz 
de eletrodos (tungstênio, 50 µm de diâmetro) utilizada em registros crônicos de 
ambos os hipocampos dorsais, do córtex pré-frontal e parietal e do músculo 
trapézio. (C) A imagem em maior magnitude mostra a disposição dos eletrodos de 
tungstênio para atingir as diferentes camadas do hipocampo dorsal: CA1, CA3 e 
giro denteado. (D) Zoom no formato do eletrodo do eletromiograma, para captar a 
atividade muscular do animal.  

 

Nos dias seguintes à cirurgia, os animais foram inspecionados e pesados 

regularmente para verificar e tratar sinais de dor, sofrimento ou infecção. Foi 

permitido que os animais se recuperassem no pós-cirúrgico por 10 dias antes de 

qualquer manipulação experimental. 

 

3.6 Registros eletrofisiológicos e comportamentais  

Os registros crônicos começaram 10 dias após o implante dos eletrodos 

(Figura 17B). Depois desse período, os animais foram mantidos em uma gaiola de 

acrílico e conectados ao sistema de registro entre 4-10 horas/dia, com início da 

aquisição na fase clara do ciclo sono-vigília. Os registros foram feitos com um 

sistema de aquisição, amplificação e visualização de dados eletrofisiológicos da 

Plexon (Omniplex, Plexon Inc, EUA). Resumidamente, o sinal foi pré-amplificado 

(VLSI headstages, Plexon, ganho 20x), filtrado (LFP: 0,1-500 Hz), amplificado (20-

100x) e digitalizado (LFP: 2kHz; National Instruments, EUA).  
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Figura 17 | Fotomicrografia representativa do hipocampo dorsal de um 
camundongo mostrando as áreas de localização dos eletrodos e a qualidade 
do registro eletrofisiológico (A) Fotomicrografia representativa do hipocampo 
dorsal de um camundongo mostrando o track dos eletrodos. As setas apontam 
para a lesão, bilateralmente. Neste exemplo, lesões são vistas em CA1, giro 
denteado e CA3. (B) Qualidade do registro eletrofisiológico obtido de um 
camundongo epiléptico em diferentes regiões cerebrais. No hipocampo direito 
(traçado verde), a potência da oscilação em teta é compatível com o registro do 
giro denteado (como visto em A). A seta aponta para a atividade muscular. ECoG: 
eletrocorticograma; LFP: Potencial de Campo Local, do inglês Local Field Potential; 
EMG: eletromiograma.  

 

A rotina de discriminação em tempo real de potenciais de ação foi feita pelo 

sistema Omniplex Server com o auxílio de um osciloscópio (Tektronics, EUA) e um 

monitor de áudio (Modelo 3300, A-M Systems, EUA). O sistema armazenou o sinal 

contínuo do LFP, para posterior análise. O comportamento foi adquirido 

simultaneamente por um sistema de videomonitoramento sincronizado com a 

aquisição eletrofisiológica (CinePlex, Plexon Inc, Dallas, EUA). 

 

3.6.1 Registro das crises espontâneas eletrográficas e comportamentais 

A quantificação e a classificação das crises espontâneas e recorrentes foram 

realizadas por inspeção visual do registro eletrofisiológico (LFP) e do 

videomonitoramento.  

O monitoramento por vídeo permitiu a quantificação da expressão 

comportamental de crises. Consideramos o início ictal como o instante de início 

das clonias orofaciais. O término ictal foi caracterizado pelo início do período de 

imobilidade imediatamente após o término das clonias. Paralelamente, o início e o 

fim das crises eletrográficas foram caracterizados pela primeira espícula que 

precedeu a atividade paroxística, ou seja, que precedeu a atividade eletrográfica de 
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grande amplitude e frequência, e a depressão gradual da amplitude do sinal, 

geralmente acompanhada por disparos em salva (Figura 18). Em ambos os casos, a 

duração das crises foi calculada como o intervalo entre o início e o fim de ambas as 

etiquetas temporais.  

Os animais foram registrados, em média, quatro vezes por semana, oito 

horas por dia, em um total de 100 horas de registro por animal. Com esta 

configuração, os animais permaneceram monitorados por aproximadamente trinta 

dias. Considerando a variabilidade de amostragem ao longo dos dias, a frequência 

de crises espontâneas foi normalizada (crises/ hora). A duração e a severidade das 

crises eletrográficas e comportamentais foram analisadas por um observador cego 

às condições experimentais. 

 

 

Figura 18 | Exemplo representativo de uma crise eletrográfica espontânea. 
Crise eletrográfica espontânea registrada por eletrodos posicionados 
bilateralmente no hipocampo e no músculo trapézio em um camundongo 
cronicamente epiléptico. O monitoramento por vídeo permitiu a identificação e a 
classificação dos diferentes comportamentos ao longo do registro eletrofisiológico, 
indicados acima de cada coluna cinza. Neste exemplo, a classificação da crise é 
Estágio 7. 
 

3.6.2 Registros eletrográficos das espículas interictais  

Os registros eletrofisiológicos de pacientes e de modelos animais com ELT 

exibem dois biomarcadores clássicos: as crises espontâneas e as espículas 

interictais. As espículas interictais, como o próprio nome sugere, são eventos que 

acontecem nos períodos entre as crises. Uma vez que as crises são mais difíceis de 

serem detectadas, principalmente por sua imprevisibilidade, as espículas 

aparecem como eventos mais constantes ao longo dos dias de registro 
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eletrofisiológico. As espículas são eventos eletrográficos paroxísticos, transientes, 

de alta amplitude e que ocorrem em períodos ausentes de crise. Apresentam 

variabilidade quanto à forma, amplitude, periodicidade e duração, variando entre 

30 – 70ms (Noachtar et al., 1999). Desde que o transplante de astrócitos foi 

realizado em apenas um hemisfério e as espículas aparecem como eventos 

bilaterais, investigou-se se o transplante interferiu com as características das 

espículas entre o hemisfério tratado (ipsilateral) e o sham (contralateral). Além 

desta análise, onde os animais tratados foram considerados como controle deles 

mesmo, a comparação entre os grupos (SE-Controle e SE-Astro) também foi 

realizada. Para isso, o registro foi processado para detecção e classificação das 

espículas interictais. Primeiramente, canais com os eletrodos localizados no giro 

denteado foram selecionados. Os critérios dessa escolha envolveram a presença de 

atividade teta e gama durante a exploração e o sono paradoxal e a presença de 

espículas do giro denteado (dentate spikes) (Bragin et al., 1995; Kocsis and Bragin, 

1999). Para detecção e classificação das espículas interictais modificamos um 

toolbox desenhado para detecção e classificação de potenciais de ação em registros 

extracelulares (o wave-clus) (Quiroga, 2004). Nesse método, etiquetas temporais 

são atribuídas aos tempos nos quais a atividade espontânea dos canais 

selecionados (um por hemisférios e um terceiro cortical) supera 4-5 desvios-

padrão da média de voltagem dos respectivos canais. O registro é segmentado, 

considerando 100 ms antes da etiqueta e 200 ms após (duração total: 300 ms).  

Em seguida, os eventos detectados passam por um processo intermediário 

de extração de características por transformada discreta de wavelets. Com as 

características extraídas, realiza-se o agrupamento através do método super 

paramagnético, um algoritmo automático onde a principal variável alterada é a 

temperatura. Este é um parâmetro importante, uma vez que a baixas 

temperaturas, todas as espículas são classificadas como sendo de um mesmo tipo 

(mesmo agrupamento) e a altas temperaturas, cada espícula compõe um único 

grupo. Neste caso, a temperatura ideal é a intermediária entre estes dois extremos. 

Deste modo, há a classificação das espículas interictais em diferentes grupos de 

acordo com as características morfológicas detectadas. A última etapa consiste na 

exclusão dos grupos que não possuem características de espículas interictais, como 

os artefatos de clipagem, por exemplo. Na figura 19 podemos observar a 
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representação esquemática do método aplicado. Todo este processo foi realizado 

através de rotinas em MATLAB. 

 

Figura 19 | Detecção e classificação de espículas interictais. (A) O registro 
eletrofisiológico completo foi analisado. Os eventos com amplitude maior do que o 
limiar de 4 ou 5x o desvio-padrão acima da média do registro foram selecionados. 
(B) Por um processo de extração de características morfológicas, os eventos foram 
divididos em grupos e classificados em diferentes tipos de espículas interictais ou 
como artefato. Esta análise foi realizada por meio de uma adaptação de um toolbox 
desenhado para detecção e classificação de potenciais de ação em registros 
extracelulares (o wave-clus) (Quiroga, 2004). 
 

3.7 Estagiamento do sono 

De acordo com a literatura, a frequência de ocorrência das espículas 

interictais é maior durante o sono de ondas lentas e durante os períodos de 

imobilidade ou consumação (Staba et al., 2004; Bagshaw et al., 2013; Rocamora et 

al., 2013; Salami et al., 2014). Levando em consideração a relevância desta 

característica das espículas, realizamos o estagiamento do sono dos animais para 

caracterizar este biomarcador eletrográfico.  
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O estagiamento refere-se ao processo de classificar e quantificar as fases do 

ciclo sono-vigília dos animais. Neste trabalho, o LFP hipocampal (direito e 

esquerdo), o ECoG (frontal ou parietal) e o EMG foram utilizados para estagiar, 

manualmente, as diferentes fases do sono por meio de um programa desenhado 

especificamente para esse fim, o SlipAnalysis (versão 1.9.0.3). O sinal contínuo foi 

fragmentado em janelas de 5 segundos de duração, sem sobreposição, e um dos 

seguintes estados foi atribuído: (1) vigília ativa, (2) vigília quieta (3) sono de ondas 

lentas (4) sono paradoxal (Figura 20). Os critérios de estagiamento seguiram os 

padrões da literatura como descrito anteriormente (Glin et al., 1991; Tobler et al., 

1997).  

 

 
 

Figura 20| Estagiamento do ciclo sono-vigília. Registros eletrofisiológicos 
obtidos a partir de eletrodos posicionados bilateralmente no hipocampo (traçados 
verde e azul) e no músculo trapézio (traçado preto) durante os 4 principais 
estágios do ciclo sono-vigília. Note a presença de atividade muscular e de oscilação 
em teta durante a Vigília ativa. Durante a Vigília quieta, há ausência de atividade 
muscular e da oscilação em teta. Sono de ondas lentas, há oscilações de baixa 
frequência, alta amplitude e baixo tônus muscular. O Sono paradoxal é expresso 
por presença de oscilação em teta hipocampal e ausência de atividade muscular.  
 

1. Vigília ativa: oscilação na faixa de frequência de teta (4 a 9 Hz) e de 

gama (40-90 Hz) e presença de tônus muscular elevado;  

2. Vigília quieta: comportamento que geralmente precede o sono de ondas 

lentas e é caracterizada por ausência de atividade muscular e da oscilação em teta;  

3. Sono de ondas lentas (SWS - do inglês, Slow wave sleep), como o próprio 

nome sugere, é caracterizado por oscilações lentas de alta amplitude (de 0,5 a 4 

Hz), pela presença de fusos esporádicos e de baixo tônus muscular. 
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4.  Sono paradoxal (a.k.a, REM, do inglês rapid eye movement), 

caracterizado pela oscilação teta (semelhante à vigília atenta e ambulação) e 

ausência de tônus muscular. 

 

3.8 Perfusão, Histologia e Imunocitoquímica 

Após o término dos registros eletrofisiológicos propostos (100 horas de 

registro por animal), os animais foram sacrificados por exsanguinação.  

Os animais foram profundamente anestesiados com tiopental (Cristália) na 

dose de 60 mg/kg. A perfusão consistiu na injeção de 60 mℓ de cloreto de sódio 

(NaCl 0,9%) no ventrículo esquerdo, seguido por 80 mℓ de paraformaldeído 4% 

(PFA 4%). Após a perfusão, os encéfalos foram removidos e pós fixados por 24 

horas em PFA 4%. Em seguida, os cérebros foram lavados com PBS 1X e colocados 

em solução crioprotetora (sacarose 30%) por cerca de três dias. Em seguida, os 

cérebros foram congelados, colocados em um meio de inclusão (TissueTek®) e 

fatiados de forma seriada em secções coronais de 30 µm de espessura em um 

criostato (Microm, HM550). Os cortes foram montados sobre lâminas previamente 

silanizadas (Amitel, Brasil) e estocadas no freezer a –20 oC. 

Os cortes histológicos foram submetidos a reações de imunocitoquímica 

com os anticorpos chicken anti-GFP (1:500;para visualização dos astrócitos 

transplantados), anticorpos contra proteínas específicas dos astrócitos, como o 

rabbit anti-GFAP (1:1000) e rabbit anti-S-100β (1:500) (para visualização da 

morfologia dos astrócitos), assim como anticorpos contra proteínas específicas 

para diferentes subtipos de neurônios corticais , como o rat anti beta-tubulina 

classe III (1:1000), diluídos em PBS 10 mM, triton a 0,5% e soro normal de cabra 

(NGS, do inglês, normal serum goat) a 10%. As lâminas foram lavadas em PBS, 3 

vezes por 10 minutos e incubados a 4°C por 16 horas ,com a solução de anticorpo 

primário e tampão de bloqueio (0,5% Triton-X + 10% NGS em PBS), para bloquear 

as ligações inespecíficas dos anticorpos primários às diferentes preparações. Em 

seguida, os tecidos foram lavados em PBS e o anticorpo secundário (1:1000) 

conjugado com fluorocromo (chicken 488; rabbit 633, 594 ou 547, rat 633 ou 594), 

foi aplicado por 2 horas em câmara escura a temperatura ambiente.  

Passada esta etapa, os cortes foram lavados novamente em PBS e ao 

término, foi aplicado DAPI (4,6-diamidino-2-fenilindol) por 10 minutos para 
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marcação do núcleo. Por último, as lâminas foram montadas com meio de 

montagem fluoromount (Acqua Polymount) e analisadas por microscopia confocal 

(Carl Zeiss, LSM710) e de fluorescência (Cell Observer, Carl Zeiss). As imagens 

foram analisadas com o programa computacional Zen Imaging Software (2011) e 

ImageJ (versão 1.49). 

 

3.9  Quantificação dos Astrócitos 

A quantificação dos astrócitos transplantados no giro denteado, foi 

realizada de duas formas: número de células por corte e a quantidade de 

fluorescência por área. 

Na primeira mensuração, o número total de astrócitos localizados no giro 

denteado foi quantificado em cada corte histológico e, este valor foi armazenado 

junto com a coordenada estereotáxica correspondente. Para esta análise, 

utilizamos as coordenadas do atlas de estereotaxia no eixo AP entre -0,95 e -3,46 

mm (Paxinos and Franklin, 2012), com a confirmação que os astrócitos estavam 

localizados na zona de interesse. Foram utilizados 18 animais ( SE- Astro =14 e 

Controle-Astro =4).  

Para mensurar a quantidade de fluorescência expressa pelos astrócitos do 

grupo SE-Astro (N=4), as imagens do hipocampo dos animais do grupo Astrócitos 

foram obtidas no Microscópio de Fluorescência e padronizadas com os seguintes 

parâmetros: objetiva de 5x, com o tempo de exposição de 600 ms para o filtro 488 

(GFP) e de 500 ms para o DAPI. Em seguida, as imagens (formato .tif) foram 

abertas no Software ImageJ (versão 1.50b) e o contorno do giro denteado de cada 

animal foi delimitado (AreaDG), utilizando a ferramenta “polygon selection”. Em 

seguida, a quantidade de fluorescência celular do giro denteado foi somada (FCDG) 

e dividida pelo número de pixels dessa área (NPDG), obtendo-se assim, a densidade 

integrada do giro denteado. Como forma de minimizar a contribuição do fundo 

(background), três regiões externas ao giro denteado foram delimitadas (formato 

oval) e a quantidade de fluorescência média nessa região (FCbackground, por pixel) 

também foi mensurada.  
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Assim, para calcular a quantidade de fluorescência corrigida do giro 

denteado (FCcorr) para cada corte histológico, inseriram-se os valores obtidos na 

análise do ImageJ na seguinte fórmula: 

 

 bakgroundDG

DG

DG

corr FCxArea
NP

FC
FC 

  

 

3.10 Análise estatística 

Todas as análises foram realizadas utilizando rotinas específicas escritas 

em Matlab (MathWorks). Os parâmetros eletrofisiológicos e comportamentais 

foram promediados e comparados entre os grupos tratados com células GFP e 

grupo controle utilizando testes estatísticos específicos, conforme necessário. Os 

dados foram expressos como média ± desvio-padrão (para eventos, n) ou média ± 

erro-padrão (para grupo, N). Valores de significância abaixo de 5% (p<0,05) foram 

utilizados para refutar a hipótese H0. 
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4 RESULTADOS 

 “Nenhuma grande descoberta foi feita jamais sem um palpite ousado.” 
Isaac Newton 

 

 

4.1  Indução do estado epiléptico 

Camundongos C57Bl/6 foram injetados com metil-escopolamina (1 mg/kg; 

ip) 30 minutos antes da administração de pilocarpina (250-300 mg/kg; ip) para 

induzir o estado epiléptico (para nossa referência, início da contagem de tempo 

nos resultados a seguir). Conforme previamente descrito na literatura, as 

alterações comportamentais se iniciaram entre 3 e 10 minutos após a 

administração do agente convulsivante, consistindo inicialmente de imobilidade, 

tremor e piloereção.  

Em alguns animais, o registro eletrofisiológico (Figura 21A) foi realizado, 

demonstrando claramente um intensa atividade paroxística hipocampal, apesar da 

ausência de comportamentos convulsivos. A evolução temporal dos 

comportamentos convulsivos após a administração da pilocarpina pode ser 

observada na Figura 21B. Após 50 ± 32 minutos, 38% dos animais (Figura 11B) 

atingiram o estado epiléptico, caracterizado por crises comportamentais contínuas 

por mais de 5 minutos, sem responsividade aos estímulos ambientais (Cavalheiro 

et al., 1991). A taxa de mortalidade observada em todos os experimentos foi de 

35%. 

 

 

Figura 21 | Classificação eletrofisiológica e comportamental após 
administração de pilocarpina. (A) Potencial de Campo Local representativo 
obtido após a administração de pilocarpina. A classificação comportamental foi 
utilizada para caracterizar a severidade do insulto, neste exemplo, estágio 1. Os 

https://pensador.uol.com.br/autor/isaac_newton/
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registros foram obtidos a partir de eletrodos colocados bilateralmente no 
hipocampo (traçado verde e azul) e no músculo (EMG, traço cinza). (B) Evolução 
comportamental dos animais, observados a cada 5 minutos, depois da 
administração do fármaco. Note que alguns animais apresentaram 
comportamentos severos nos 20 minutos iniciais após a administração.  

 

A severidade e a duração do SE apresentaram-se variáveis entre os animais. 

Trinta e três por cento dos animais apresentaram SE com remissão espontânea 

após 61 ± 26 minutos do seu início. Os demais animais apresentaram o SE 

caracterizado por crises contínuas severas, estágio três a cinco, sem remissão 

espontânea. Nestes casos, o SE foi classificado como severo e noventa minutos 

após o seu início, 5 mg/kg de diazepam foram administrados por via ip.  

Para demonstrar que a administração de pilocarpina leva ao 

estabelecimento de atividade epileptiforme, o registro do potencial de campo local 

foi realizado durante a indução do SE (Figura 22). Para este experimento, dois 

animais foram utilizados. A primeira crise epiléptica aconteceu 101,5 (± 5) 

minutos após a administração da pilocarpina e foi classificada como estágio 0 

(imobilidade) em ambos os animais. Apenas um animal entrou no estado epiléptico 

(Figura 23), situação esta que aconteceu 102 minutos após a administração da 

pilocarpina. O outro animal apresentou uma crise tônico-clônica 118 minutos após 

a administração e foi a óbito (Figura 24).  

 

 

Figura 22 | Potencial de Campo Local (LFP) representativo de um animal 
antes e após a administração sistêmica de pilocarpina (300mg/kg). (A) 
Condição basal. Os asteriscos apontam para um tipo de espícula fisiológica 
encontrada nos registros do giro denteado: dentate spike. (B) Dez minutos após a 
administração de metil-escopolamina (antagonista colinérgico), as características 
eletrofisiológicas são similares às da condição basal. (C) Dez minutos após a 
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administração de pilocarpina (300 mg/kg) ocorre diminuição da amplitude do 
sinal e presença de espículas. (D) Trinta minutos após a administração do fármaco, 
o registro encontra-se com espículas bilaterais e sem atividade muscular. Os 
registros foram obtidos a partir de eletrodos colocados bilateralmente no 
hipocampo (traçado verde e azul) e no músculo trapézio (EMG, traço cinza). 

 

As alterações comportamentais iniciaram 5 minutos após a administração 

do fármaco e consistiram de hipotonia, imobilidade, tremor generalizado e 

movimentos estereotipados da cabeça. Durante o SE, que ocorreu logo após a 1ª 

crise epiléptica, o animal apresentou-se imóvel, com extensão da pata posterior e 

sem responsividade aos estímulos ambientais. Nesta condição, o SE foi classificado 

como leve. A análise do perfil eletrográfico durante esta fase mostra a presença de 

espículas contínuas nos eletrodos localizados bilateralmente no hipocampo 

(Figura 23).  

 

 

Figura 23 | Potencial de Campo Local (LFP) representativo durante o estado 
epiléptico induzido pela administração da pilocarpina (300mg/kg). (A) 
Atividade hipocampal representativa de um camundongo em estado epiléptico. 
Potencial de Campo Local representativo obtido após a administração de 300 
mg/kg de pilocarpina ip. A classificação comportamental foi utilizada para 
caracterizar a severidade do insulto, neste exemplo, estágio 1. Os registros foram 
obtidos a partir de eletrodos colocados bilateralmente no hipocampo (traçado 
verde e azul). Note a presença de atividade síncrona, contínua e de alta amplitude 
nos registros. Diferentemente da crise epiléptica, como vista na Figura 21A, 
durante o SE não há depressão do sinal. (B) Zoom do retângulo marcado em A. 
Note a presença de espículas ictais, com diferentes morfologias e amplitudes 
ebtres os hemisférios.  

 

Após a indução do SE, os animais retornaram ao biotério e esta fase foi 

classificada como a fase latente do modelo. Neste período, que varia entre um a 

três meses, ocorrem as alterações celulares e moleculares necessárias para a 
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ocorrência das crises espontâneas e recorrentes (Turski et al., 1983; Tursky et al., 

1986; Mello et al., 1993; Scorza et al., 2009). 

 

 

 
Figura 24 | Potencial de Campo Local (LFP) representativo durante uma crise 

induzida pela administração da pilocarpina (300mg/kg). Potencial de Campo 

Local representativo obtido durante uma crise epiléptica induzida e classificada 

como severidade 7, ou seja, uma crise tônico-clônica. Esta crise aconteceu 118 

minutos após a administração de 300 mg/kg de pilocarpina. O monitoramento por 

vídeo permitiu a identificação e a classificação dos diferentes comportamentos ao 

longo do registro eletrofisiológico. Eletrodos posicionados no hipocampo (traçado 

azul) e no músculo trapézio (EMG, traçado marrom). 

  

 Aproximadamente entre vinte e trinta dias após o insulto, os animais SE 

foram divididos em dois grupos, Astro e Controle, e receberam o transplante de 

astrócitos ou salina no hipocampo dorsal, respectivamente.  

 

4.2 Qualidade do transplante celular: controlando a viabilidade na cultura 

Os astrócitos possuem uma citoarquitetura específica que lhes permite 

responder às mudanças no seu microambiente. Sob condições basais, os astrócitos 

apresentam morfologia diversificada devido aos seus prolongamentos. Possuem 

um núcleo grande, ovoide e o seu citoplasma contém a proteína ácida fibrilar glial 

(GFAP, do inglês glial fibrillary acidic protein) (Figura 25). A viabilidade, pureza e a 

maturidade da cultura de astrócitos podem ser examinadas por técnicas de 

imunocitoquímica utilizando anticorpo contra GFAP e S-100β, por exemplo. 
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Inicialmente, no dia do procedimento do transplante, as células viáveis 

foram quantificadas na câmara de Neubauer com o corante azul de tripan. 

Obtivemos um número médio de 59 x 104 ± 17 x 104 células viáveis por cultura 

(N=10 culturas). Após esta contagem, os astrócitos foram submetidos a uma 2ª 

suspensão na concentração de 4 x 104 astrócitos/microlitro e utilizados em 

experimentos de transplante. Uma alíquota desta suspesão foi separada e 

plaqueada antes do início dos experimentos de transplante (pré-transplante) e 

uma segunda alíquota, plaqueada após o término dos experimentos (pós-

tranplante). Vinte e quatro horas após, as células foram fixadas e experimentos de 

imunocitoquímica foram realizados (Figura 25 e 26). 

 

 

Figura 25 | Fotomicrografia de cultura de astrócitos derivadas do córtex de 

camundongos pós-natal (P7). (A) e (B) Condição Pré-transplante e Pós 

Transplante, respectivamente. A imunocitoquímica para GFAP e GFP mostra 

células verdes com morfologia compatível com a de astrócitos. Note que as 

características morfológicas foram preservadas durante o procedimento do 

transplante, demonstrando a viabilidade das células transplantadas. DAPI: azul, 

GFP: verde, GFAP: branco. A ampliação original das fotomicrografias foi de 20X. 
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A análise imunocitoquímica para GFAP-GFP demonstrou uma co-marcação 

de 84 ± 7 %, atestando o fenótipo astrocitário das células cultivadas (N=7 culturas 

oriundas de 8 ± 3 animais) (Figura 26B). Vale salientar que os astrócitos 

apresentaram morfologias distintas entre si e que nem todos expressaram a 

proteína GFAP em níveis capazes de serem identificados pela técnica. Entretanto, 

podemos concluir que o método empregado na expansão da população de 

astrócitos delineado aqui foi rápido, de fácil aplicabilidade e reprodutibilidade, 

permitindo assim, uma cultura de astrócitos pura e com pouca ou nenhuma 

contaminação com outros tipos celulares (Figura 25).  

 

 

Figura 26 | Fotomicrografia de cultura de astrócitos derivadas do córtex de 

camundongos pós-natal (P7). (A) Fotomicrografia de células co-marcadas para 

GFP, GFAP e beta-tubulina classe III . Note a elevada percentagem de células co-

marcadas para GFP e GFAP, confirmando assim, a natureza astrocítica do 

transplante. O gráfico de barras foi obtido a partir da quantificação de células co-

marcadas para GFP e GFAP e para GFP e beta-tubulina classe III obtidas de culturas 

utilizadas para o transplante (média ± erro padrão, N=7). N.d.: não detectado. 

Barra de escala: 20 μm. A ampliação original das fotomicrografias foi de 20X. 

 

No dia do procedimento do transplante de astrócitos, realizou-se, em média, 

o transplante em 4 animais. Como podemos observar na Figura 26, por meio da 

morfologia das células, houve a manutenção da integridade celular dos astrócitos 

durante todo o procedimento de transplante de astrócitos, que durou em média, 50 

minutos por animal, totalizando 4 horas de experimento por dia. Adicionalmente, a 

cada 1,5 horas do procedimento, uma nova contagem da viabilidade das células foi 

realizada na câmara de Neubauer, para se certificar que o transplante estava sendo 

realizado com células vivas/viáveis. A Figura 26A é um exemplo de uma cultura de 
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astrócitos GFP após 10 dias de cultivo in vitro. Vinte e quatro horas após o 

plaqueamento, a maioria das células avaliadas expressavam GFAP (84 ± 7 e 87 ± 3 

%, no início e no término do procedimento do transplante, respectivamente). Não 

observamos marcação significativa para beta-tubulina classe III, um marcador 

neuronal, indicando que as células transplantadas apresentavam, 

predominantemente, um fenótipo astrocitário e que estavam viáveis no momento 

do transplante (Figura 26B). 

 

4.3 Sobrevivência dos astrócitos transplantados: morfologia, distribuição e 

amadurecimento 

Os astrócitos GFP positivos foram oriundos de camundongos C57Bl/6, 5-7 

dias após o nascimento e foram mantidos em cultura por aproximadamente 10 

dias. Após atingir a confluência ideal, estes astrócitos foram dissociados e o 

transplante de 4 x 104 astrócitos/microlitro no hipocampo de camundongos 

C57BL/6 naïve (Figura 27) e cronicamente epilépticos (Figura 28) foi realizado.  

No tecido hospedeiro post-mortem, os astrócitos transplantados foram 

imageados através de microscopia confocal, revelando suas morfologias 

heterogêneas, com processos se estendendo para além do soma, consistindo de 

ramificações densas e complexas. Os corpos celulares apresentaram morfologias 

ovoide, esférica ou alongada e suas proporções variaram entre os animais (Figura 

28). Esta diversidade foi observada em ambos os grupos experimentais, isto é, 

naïve e epilépticos e nos diferentes sítios onde os astrócitos foram encontrados 

(ver abaixo).  
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Figura 27 | Fotomicrografia do hipocampo dorsal de um camundongo 
C57BL/6 naïve dois meses após o transplante de 4 x 104 astrócitos GFP no 
hipocampo. (A) Os astrócitos foram encontrados na camada granular do giro 
denteado. (B’ - B’’) As imagens em maior magnitude expõem as diferentes 
morfologias dos astrócitos encontrados nesta condição. Note a riqueza e 
complexidade dos processos encontrados (cabeça de seta). O corpo celular (seta) 
ovoide e o número de processos que se irradiam dele, demonstram a ramificação 
em forma de arborização dos astrócitos. Os processos dos astrócitos se entrelaçam 
com os processos de astrócitos vizinhos e alguns cruzam a camada granular do 
hipocampo. O aumento original das fotomicrografias foi de 10X (A), 20X (B), 63X 
(B’-B’’’) Barra de escala: A = 500 μm B = 100 μm e B’ – B’’’ = 10 μm. GD: giro 
denteado, mol: camada molecular, cg: camada granular. 
 

Com o intuito de verificar a viabilidade ao longo dos dias pós-transplante, os 

animais hospedeiros foram sacrificados e perfundidos em três momentos 

distintos: dois meses, sete meses e doze meses após o procedimento do 

transplante. Nós observamos astrócitos no tecido cerebral de todos os animais 

transplantados nos três momentos avaliados, indicando que as células 

transplantadas permaneceram viáveis no tecido hospedeiro até 1 ano após o 

procedimento e não migraram para o hemisfério contralateral (Figuras 27 a 31, 34 

e 36 ).As Figuras 28 a 32 apresentam um panorama da variabilidade morfológica 

dos astrócitos localizados no cérebro hospedeiro. Nesse sentido, células foram 
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observadas ao longo de toda extensão do hipocampo, desde a porção ventral da 

camada molecular infrapiramidal do giro denteado até uma posição mais dorsal, 

que inclui o estrato oriens de CA1 e o córtex motor acima do hipocampo. Quanto à 

morfologia celular, astrócitos encontrados na camada granular e no hilo do giro 

denteado (Figura 28 e Figura 30) apresentaram um núcleo com formato ovoide, 

pequeno, com inúmeros processos longos e ramificados do soma, alguns deles 

cruzando a camada granular do GD e chegando à camada molecular (Figura 28B’ e 

Figura 30B-B’). Alguns astrócitos apresentaram aparência semelhante a uma 

estrela, com vários processos primários (longos) provenientes do soma e os 

secundários mais finos, ramificando-se dos principais (Figura 28B’ e Figura 30B’-

B’’’). Estes astrócitos encontraram-se frequentemente agrupados, com níveis de 

ramificações diferentes, processos mais complexos, extensos, entrelaçados com o 

corpo celular de astrócitos vizinhos. 

 

 

Figura 28 | Fotomicrografia do hipocampo dorsal de um animal 
cronicamente epiléptico dois meses após o transplante de 4 x 104 astrócitos. 
(A) Os astrócitos transplantados sobreviveram e, em especial, na camada granular 
e no hilo do giro denteado, região caracterizada por significativa morte neuronal 
após o estado epiléptico. (B) e (B’ – B’’’) Os astrócitos apresentaram morfologia 
variada e seus processos, complexos, apresentaram diferentes comprimentos e 
ramificações irregulares. mol: camada molecular, cg, camada granular. O aumento 
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original das fotomicrografias foi de 10X (A), 20X (B), 63X (B’-B’’’). Barra de escala: 
A = 500 μm B = 100 μm e B’–B’’’ = 10 μm. GD: giro denteado, mol: camada 
molecular, cg: camada granular. 
 

Quando os astrócitos foram encontrados na camada molecular do GD, 

apresentaram o corpo celular mais alongado, com processos mais simples, com 

menos ramificações, isolados e também com comprimentos variados. Alguns 

processos fizeram contato com a camada granular (em direção ao hilo do GD) ou 

com a porção ventral do GD (Figura 29).  

 
 
Figura 29 | Fotomicrografia do hipocampo dorsal de um animal 
cronicamente epiléptico apresentando diferentes morfologias dos astrócitos 
dois meses após o transplante. (A) e (B) A imagem em uma menor magnitude, 
mostra que parte dos astrócitos transplantados sobreviveu e, em especial, na 
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camada molecular do GD (setas brancas). Note ainda que alguns astrócitos 
migraram e foram encontrados na porção ventral desta camada. (A’) e (B’) 
podemos verificar as células GFP apresentam corpo celular alongado e processos 
isolados, de comprimento variado. Estes astrócitos apresentam-se mais isolados. 
As barras de escalas correspondem a 100 μm. O aumento original das 
fotomicrografias foi de 20X (A e B), 63X (A’ e B’). Barra de Escala: A= 500 μm B = 
100 μm e B’= 10 μm.  
 

 

 

Alguns astrócitos foram encontrados na porção ventral da camada 

molecular infrapiramidal do GD (Figura 30 e 31). Nestes casos, os astrócitos 

apresentaram um perfil de núcleo alongado com alguns processos longos, na 

direção da camada granular (Figura 30B’’ e Figura 31A’’). Ainda na Figura 31A, 

podemos observar astrócitos com o corpo celular situado na camada molecular 

infrapiramidal do giro denteado e com processos, longos, estendendo-se 

dorsalmente. Na Figura 31B, podemos observar outro padrão morfológico: 

processos principais mais curtos, sem muitas ramificações e extensões para 

camadas distantes do hipocampo. 

 

 
 
Figura 30 | Fotomicrografia do hipocampo dorsal de um animal 
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cronicamente epiléptico sete meses após o transplante de 4 x 104 astrócitos. 
(A) e (B) A imagem mostra que parte dos astrócitos transplantados sobreviveu e, 
em especial, no hilo do giro denteado e na camada molecular do hipocampo. (B’ – 
B’’’) podemos verificar as células GFP apresentando morfologia compatível com 
astrócitos. Os astrócitos apresentaram morfologia variada e seus processos, 
complexos, apresentam diferentes comprimentos e ramificações. (B’) O típico 
exemplo de um astrócito com morfologia estrelada. Uma característica importante 
é o número variável de extensões que irradiam do corpo celular e, em seguida, 
anatomizam-se em uma estrutura de ramificação elaborada como árvore. (B’’ - B’’’) 
Muitos dos astrócitos apresentam processos com comprimento longo. O aumento 
original das fotomicrografias foi de 10X (A), 20X (B), 63X (B’-B’’’). Barra de escala: 
A = 500 μm, B = 100 μm e B’ – B’’’ = 10 µm. GD: giro denteado, h: hilo, mol: camada 
molecular, cg: camada granular. 
 

 

Figura 31 | Fotomicrografia do hipocampo dorsal de animais cronicamente 
epilépticos sete meses após o transplante de astrócitos GFP. (A) e (B) Imagem 
em menor magnitude, mostrando a localização dos astrócitos sete meses após o 
transplante. (A’) Morfologia de um astrócito. Note o corpo celular alongado e a 
presença de processos com diferentes comprimentos, em especial, um deles, segue 
em direção à camada granular do GD. (A’’) Morfologia de astrócitos quando 
localizados no limite inferior da camada molecular. Note o corpo celular e a 
ramificação complexa dos processos, também em direção à camada granular do 
GD. (B’) Imagem em maior magnitude, mostrando a morfologia alongada do corpo 
celular do astrócito quando localizado no limite inferior da camada molecular. 
Neste exemplo, os processos alongaram-se horizontalmente, no sentido do polo 
médio-lateral. (B’’) Imagem em maior magnitude, mostrando um astrócito com sua 
morfologia estrelada típica, com seus processos irradiando do soma. GFP (verde): 
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proteína fluorescente verde; GFAP (vermelho): proteína glial fibrilar ácida; DAPI 
(azul): 4’, 6-diamidino-2-fenilindol. O aumento original das fotomicrografias foi de 
20X (A e B), 63X (A’, A’’, B’ e B’’). Barra de escala: A e B = 50 μm e A´, A’’, B’ e B’’’ = 
10 μm. h: hilo, mol: camada molecular, cg: camada granular. 
 

 Quando os astrócitos foram encontrados no córtex motor, acima do 

hipocampo, eles apresentaram morfologia mais simples quando comparados com 

os astrócitos localizados do giro denteado, de maneira geral, apresentaram 

ramificações menos arborizadas, GD (Figura 32). Os núcleos, ovoides, foram 

encontrados mais próximos uns aos outros, com pouca dispersão no eixo médio-

lateral, com poucos processos principais e secundários. Além de curtos em 

comprimento, esses processos não apresentaram direção preferencial de extensão. 

 

 
 
Figura 32 | Fotomicrografia dos astrócitos localizados no córtex de um 
animal cronicamente epiléptico após o transplante de astrócitos GFP. (A) 
Imagem em menor magnitude, mostrando a localização dos astrócitos no córtex 
dois meses após o transplante. (A’) Morfologia dos astrócitos. Note os corpos 
celulares próximos uns aos outros e a presença de processos principais e 
secundários pequenos, sem direção preferencial de extensão. (A’’) Imagem em 
maior magnitude, mostrando os corpos celulares ovoides dos astrócitos. GFP 
(verde): proteína fluorescente verde; GFAP (vermelho): proteína glial fibrilar 
ácida; DAPI (azul): 4’, 6-diamidino-2-fenilindol. O aumento original das 
fotomicrografias foi de 10X (A), 20X (A’) e 63X ( A’’). Barra de escala: A = 500 μm e 
A´ = 50 μm, A’’, A’’’ = 20 μm.  
 

Uma vez que o objetivo do nosso trabalho foi realizar o transplante de 

astrócitos unilateralmente no hipocampo dorsal dos camundongos, a quantificação 

da sobreviência e da dispersão após o transplante só foi realizada nestes animais. 

No hipocampo epiléptico, a sobrevivência foi de aproximadamente 1,00 ± 0,23 % 

(N=12). No intervalo de até sete meses após o transplante, os astrócitos migraram 

por até 1500 µm em direção ao polo anterior ou posterior em relação ao sítio de 

injeção (Figura 33). A maior porcentagem de astrócitos foi encontrada na 
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coordenada AP de -2 mm (a coordenada de transplante foi de -1,75 mm), de acordo 

com o atlas de estereotaxia (Paxinos and Franklin, 2012) (Figura 34A).  
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Figura 33 | Distribuição anteroposterior (AP) dos astrócitos GFP 
transplantados no hipocampo dorsal de camundongos C57BL/6. Secções 
coronais seriadas do hipocampo dorsal de camundongos que receberam o 
transplante de astrócitos GFP. Os valores ao lado de 'AP' se referem as 
coordenadas mencionadas no atlas de estereotaxia (Paxinos & Franklin, 2012). A 
seta branca em B indica o sítio da injeção dos astrócitos (ver Metodologia. Barra de 
escala: 500 μm. O aumento original das fotomicrografias foi de 10X (A - F). G: 
Quantificação dos astrócitos GFP transplantados (N= 12 animais). O zero no eixo X 
indica o local do transplante e números negativos referem-se ao sentido posterior. 
Os astrócitos dispersaram aproximadamente 1500 μm no polo anteroposterior do 
hipocampo depois do transplante. Barra de erro representa o erro padrão médio.  
 

 Uma vez que a dispersão de células transplantadas depende do meio em 

que elas estão (Gage et al., 1995), quantificamos a distribuição anteroposterior dos 

astrócitos em animais naïve (Controle) e epilépticos (SE) como forma de avaliar a 

influência da esclerose hipocampal na migração celular. Como mostrado na Figura 

34B e C, a curva da função da densidade de probabilidade da distribuição dos 

astrócitos no eixo anteroposterior para os animais do grupo naïve (Controle) 

apresentou-se mais estreita quando comparada com os animais do grupo 

epiléptico. Como forma de quantificar essa dispersão, ajustamos a uma 

distribuição gaussiana (normal) o número de células por nível anteroposterior 

(Figura 34A) e calculamos o desvio-padrão da distribuição resultante. Animais 

epilépticos apresentaram uma tendência a um maior desvio-padrão (Figura 34E), 

mesmo controlando o número de astrócitos por secção entre os grupos (Figura 

34D). 
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Figura 34 | Distribuição dos astrócitos GFP transplantados no hipocampo 
dorsal de camundongos C57BL/6. (A) Exemplo representativo da distribuição 
do número de astrócitos por secção analisada de acordo com o polo 
anteroposterior do hipocampo. O maior número de astrócitos foi encontrado na 
coordenada -2 mm, de acordo com o atlas de estereotaxia (Paxinos and Franklin, 
2012). Em vermelho, a curva Gaussiana corrigida para a distribuição dos 
astrócitos. (B) e (C) Função da densidade de probabilidade da distribuição 
normalizada dos astrócitos no polo anteroposterior para os animais Controle e 
Epiléptico, respectivamente. Note que a curva é mais alargada para os animais 
epilépticos. Este resultado sugere que o ambiente cerebral, na condição epiléptica, 
é mais permissivo para a migração dos astrócitos, possivelmente por um 
enfraquecimento da matriz extracelular. (D) O número de astrócitos quantificados 
por secção foi similar entre os grupos controle e o grupo epiléptico (p > 0,05). (E) 
Desvio padrão da curva Gaussiana. Os animais do grupo epiléptico apresentam 
uma tendência a ter uma curva mais alargada, quando comparados com os animais 
controle. Resultado que pode ser visto em B e C. Os dados foram obtidos a partir da 
quantificação de astrócitos de N= 3 animais controle e N= 9 animais epilépticos.  
 

Um questionamento relevante em experimentos com terapia celular é se as 

células exógenas (transplantadas) modificam, de alguma maneira, a 

citoarquitetura cerebral e favorecem a formação de células ou aglomerados 

teciduais indicativos de tumor. Assim, para avaliar o potencial carcinogênico dos 

transplante, três animais que receberam o transplante de astrócitos foram 

mantidos vivos por um período de doze meses após o transplante. Durante todo o 

período não foram observadas alterações metabólicas (ganho ou perda de peso) ou 
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comportamentais (isolamento social, agressividade, automutilação), sugerindo que 

os animais permaneceram saudáveis.  

 

 

Figura 35 | Fotomicrografia do hipocampo dorsal de um camundongo 
C57BL/6 doze meses após o transplante de astrócitos GFP. (A) Um mês após a 
administração da pilocarpina, os animais (N=3) receberam o transplante de 
astrócitos e após o período de recuperação, retornaram ao biotério e lá, foram 
mantidos vivos por um período de 360 dias (12 meses). Após isto, os animais 
foram perfundidos para a análise imunocitoquímica dos astrócitos localizados no 
hipocampo dorsal. (B) Os astrócitos sobreviveram e foram encontrados no giro 
denteado, em especial no hilo e na camada granular. (C) (D) e (E) Fotomicrografia 
em maior magnitude que mostra a morfologia dos astrócitos localizados no hilo e 
na camada granular do giro denteado. Em D, é possível observar que alguns corpos 
celulares (seta branca) foram encontrados na camada granular do giro denteado e 
que alguns processos ramificaram-se e cruzaram esta camada. O aumento original 
das fotomicrografias foi de 10X (B), de 20X (C) e de 63X (D – E). Barra de escala: 50 
µm. Barra de escala: B = 500 μm, C= 50 μm, D e E = 10 μm. GD: giro denteado, mol: 
camada molecular, cg: camada granular. 
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A análise anatomopatológica não revelou a presença de células atípicas ou a 

formação de aglomerados teciduais sugestivos de tumor (Figuras 35-37). Neste 

grupo, a taxa de sobrevivência celular média foi de 0,5% e a de dispersão média no 

eixo anteroposterior foi de até 800 µm. Nesses animais, os astrócitos foram 

encontrados no hilo, na camada granular e na camada molecular do giro denteado 

(Figura 36). Em um animal, as células foram encontradas na cápsula externa e este 

animal foi descartado desta análise.  

 A análise morfológica dos astrócitos, neste grupo de animais, mostrou-se 

similar a dos grupos anteriormente citados. A morfologia variou de acordo com a 

localização do corpo celular e os processos, principais e secundários, tanto 

cruzaram a camada granular, como apresentaram ramificações e arborizações de 

diferentes comprimentos e complexidades (Figura 35 e 37). Em síntese, o 

transplante de astrócitos foi viável, as células apresentaram-se saudáveis e com 

morfologia compatível com características astrócitárias durante todo o período de 

seguimento (doze meses). 
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Figura 36 | Distribuição dos astrócitos GFP transplantados no hipocampo 
dorsal de camundongos C57BL/6 doze meses após o transplante de 
astrócitos GFP. (A) Os astrócitos sobreviveram e foram encontrados no giro 
denteado, em especial no hilo e na camada granular. (B) Os astrócitos, localizados 
na camada granular do giro denteado, apresentaram processos longos, complexos 
e com ramificações que fazem contato com outros astrócitos. O aspecto assemelha-
se a uma árvore. (C) Quantificação dos astrócitos GFP transplantados no 
hipocampo dorsal 12 meses após o transplante (N= 2 animais). Os astrócitos 
dispersaram aproximadamente 800 μm no polo anteroposterior do hipocampo e a 
taxa de sobrevivência foram de 0,5%. O zero no eixo X indica o local do transplante 
e números negativos referem-se ao sentido posterior. A barra de erro representa o 
erro padrão médio. O aumento original das fotomicrografias foi de 40X. Barra de 
escala: 20 µm. h: hilo, mol: camada molecular, cg: camada granular. 
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Figura 37 | Fotomicrografia do hipocampo dorsal de um camundongo 
C57BL/6 com diferentes morfologias dos astrócitos doze meses após o 
transplante. (A) e (B) Localização dos astrócitos no hipocampo doze meses após o 
transplante. (A’ - A’’) Imagem em maior magnitude, mostrando a morfologia de um 
astrócito. Note o corpo celular (seta branca) e a presença de processos com 
diferentes comprimentos e ramificações. Em especial, um deles (A’), segue em 
direção à camada granular. (B’) Imagem em maior magnitude, mostrando a 
morfologia alongada do corpo celular do astrócito quando localizado no hilo do 
giro denteado. Neste exemplo, o corpo celular apresenta-se alongado e com menos 
ramificação, fazendo contato com outros astrócitos. O aumento original das 
fotomicrografias foi de 20X (A e B), 63X (A’, A’’, B’). Barra de escala: A e B = 50 μm 
e A´, A’’e B’ 10 μm. h: hilo, mol: camada molecular, cg: camada granular. 
 

Os astrócitos representam o grupo mais heterogêneo de tipos de células 

gliais do SNC (Matyash and Kettenmann, 2010). Uma vez que, nesta tese, 

encontramos diferentes morfologias dos astrócitos, fizemos uma comparação com 

os tipos encontrados na literatura. A Figura 38A traz uma representação 

esquemática dos tipos de astrócitos e suas respectivas localizações nas distintas 

camadas corticais (Imagem modificada a partir de (Matyash and Kettenmann, 

2010), enquanto que a Figura 38B expomos exemplos dos astrócitos encontrados 

ao longo da realização dos nossos experimentos.  
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Os astrócitos exibem variabilidade morfológica de acordo com a sua 

localização e também de acordo com as suas características intrínsecas. Em 

particular, os astrócitos corticais humanos e de primatas são substancialmente 

maiores, mais complexos e numerosos (Figura 38A) do que os seus homólogos de 

roedores (Figura 38B). Nas representações 1, 2 e 7 da Figura 38B, podemos 

observar processos principais e secundários finos, de diferentes comprimentos, 

emergindo do corpo celular, ovoide, e cruzando a camada celular (DAPI em azul). 

Esta é considerada como o padrão típico estrelar dos astrócitos. Em 3, observamos 

um astrócito com perfil estrelar e com processos principais fortemente 

diferenciados, pela expressão GFP, dos secundários. Sendo estes mais curtos e com 

menor densidade do que os principais. Em 4,5,6 e 10, observamos o corpo celular 

mais alongado e com alguns processos principais mais espessos e outros, mais 

filamentosos. Também podemos observar diferentes extensões e ramificações 

desses processos, partindo de um mesmo soma. Em 9, note que o corpo celular do 

astrócito encontrou, como barreira física, a camada celular (DAPI em azul) e assim, 

seus processos, principais e secundários, ascenderam. Em 11 e 12, observamos 

morfologias mais simples, onde há número menor de processos e de ramificações 

partindo do soma, alongado. 
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Figura 38 | Diversidade morfológica dos astrócitos nos humanos (A) e nos 
camundongos que receberam o transplante de astrócitos GFP no hipocampo 
dorsal (B). (A) Imagem modificada a partir de (Matyash and Kettenmann, 2010). 
Células da glia marcadas com Golgi oriundas de um córtex humano. (B) 
Diversidade de astrócitos GFP+ transplantados no hipocampo de camundongos 
epilépticos. Note que foi possível associar as diferentes morfologias dos humanos 
com as do camundongo. Os números em A e B estão correlacionados.  
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Em seguida, na Figura 39, observamos a marcação, por imunocitoquímica, 

para GFAP, onde observamos astrócitos GFP negativos (endógenos) e GFP 

positivos (transplantados) localizados na camada granular e na camada molecular 

do giro denteado e a marcação para calbindina. 

 

 

Figura 39 | Astrócitos GFP + e GFP - no hipocampo de um camundongo 12 
meses após o transplante. Fotomicrografia do hipocampo dorsal de um 
camundongo C57BL/6 com imunocitoquímica para diferentes marcadores neurais. 
(A’) Marcação de dois corpos celulares da camada granular marcados para 
calbindina, mostrando assim a característica de células com características de 
tamponar íons cálcio e auxiliar na concentração intracelular de Ca2+livre. (A’’-A’’’’) 
mostra exemplos, em maior magnitude, da morfologia de astrócitos GFP 
transplantados. Note o formato do corpo celular e a presença de processos com 
comprimentos variados entre os exemplos. (A’’’’) Detalhes do padrão de 
ramificação de um astrócito endógeno típico. Uma característica é o seu formato 
em forma de estrela e o número variável de extensões que irradiam do corpo da 
célula. Calb: Calbindina. O aumento original das fotomicrografias foi de 20X (A e C), 
63X (A’- A’’’’, B). Barra de escala: A = 50 μm, B e C= 10 μm, A´-A’’’ = 10 μm.  

 

 Em A’’, o astrócito apresenta soma ovoide e com processos espessos, 

atravessando a camada granular. Em A’’’, o corpo celular apresenta-se alongado e 

os processos apresentam-se numerosos e curtos, semelhantes ao visto na Figura 

31A’. Em A’’’, observa-se morfologia estrelar e a presença de processos longos, que 

fazem contato com o limite inferior da camada molecular e em seguida, ascendem e 

se direcionam para a camada granular do GD. Em A’’’’, observa-se um astrócito 
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endógeno (marcado em vermelho – GFAP). Este astrócito apresenta morfologia 

estrelada com processos principais bem definidos. Adicionalmente, realizou-se a 

co-marcação do GFAP e GFP com a calbindina, uma proteína tamponante de íons 

cálcio que auxilia na manutenção da concentração intracelular de Ca2+ livre. 

Algumas das células da camada granular expressam tanto a calbindina, como visto 

na Figura 39, e a parvalbumina. Alguns autores sugerem que estas proteínas 

poderiam ter um efeito protetor e de aumento de resistência à lesão que ocorreria 

na presença de crises epilépticas (Sloviter et al., 1991).  

 Uma vez que os astrócitos sobreviveram e estavam viáveis no hipocampo de 

animais cronicamente epilépticos, o próximo passo foi analisar as consequências 

eletrofisiológicas do transplante de astrócitos para a condição epiléptica. Para isto, 

os animais receberam implantes bilaterais de eletrodos no hipocampo dorsal, 

córtex e músculo e os eventos paroxísticos foram quantificados em sessões 

intermitentes de registro.  

 

4.4 Efeito do transplante dos astrócitos sobre a ocorrência de eventos 

paroxísticos 

Os dois principais marcadores eletrofisiológicos da condição epiléptica são 

as crises espontâneas e recorrentes e as espículas interictais.  

As crises espontâneas, como o próprio nome sugere, são imprevisíveis e 

desta maneira, quanto maior o acompanhamento da vida epiléptica do animal, 

maior a probabilidade de se detectar este evento. Ressalta-se também que em 

decorrência da variabilidade do SE encontrada neste estudo (Figura 11C), estes 

eventos podem ser difíceis de serem detectados (susceptibilidade de cada animal). 

Assim, 20 animais que receberam o transplante de astrócitos também receberam o 

implante de eletrodos profundos no hipocampo dorsal. Como exposto 

anteriormente (Figura 9), os animais cronicamente epilépticos foram submetidos a 

dois procedimentos cirúrgicos: no primeiro, eles receberam o transplante 

unilateral de astrócitos no hipocampo e dez dias depois, o implante de bilateral de 

eletrodos profundos no hipocampo, em um nível mais anterior (~250 µm) do que 

aquele utilizado para o transplante de astrócitos. Desta forma, o hipocampo que 

recebeu astrócitos foi denominado ipsilateral e o outro, contralateral. Os animais 



95 

 

(N=20) foram registrados por 103,8 ± 1,8 horas no total, distribuídas entre 5 e 10 

horas de registro eletrofisiológico por dia, em dias consecutivos.  

Após o término do registro eletrofisiológico, os animais foram perfundidos e 

em seguida, o tecido foi processado para análise histológica e imunocitoquímica. 

Nosso grupo experimental foi dividido em três: (i) animais epilépticos que 

receberam solução salina 0,9% no hipocampo [SE-Salina]; (ii) animais epilépticos 

que receberam o transplante de astrócitos no hipocampo dorsal [SE-Astro GD] e 

(iii) os animais epilépticos que receberam o transplante de astrócitos no córtex 

[SE-Astro Córtex]. (Figura 40).  

 

 

Figura 40 | Distribuição dos astrócitos GFP no cérebro dos animais 
cronicamente epilépticos. A separação dos grupos experimentais foi realizada de 
acordo com o sítio de localização dos astrócitos. (A) e (B) Grupo SE- Astro GD: 
animais epilépticos que receberam o transplante de astrócitos e as células foram 
encontradas no hipocampo dorsal, incluindo o hilo, a camada granular do giro 
denteado e a camada molecular do hipocampo. (C) Grupo SE-Astro Córtex: animais 
epilépticos que receberam o transplante de astrócitos e as células foram 
encontradas no córtex ou no corpo caloso. O aumento original das fotomicrografias 
foi de 20X Barra de escala: = 50 μm. GD: giro denteado, h: hilo, mol: camada 
molecular, cg: camada granular. 
 

Os diferentes grupos experimentais apresentaram o mesmo tempo de 

registro eletrofisiológico (108 ± 6 h SE-Salina N=10; 100 ± 12 h SE-Astro Córtex 

N=5; 94 ± 8 h, SE-Astro GD N=5) e o de duração do SE (126 ± 20 min SE-Salina 

N=10; 133 ± 28 min SE-Astro Córtex N=5; 98± 11 min, SE-Astro GD N=5). A tabela 

2 expõe os fenômenos epileptiformes encontrados nos três grupos avaliados: as 

crises epilépticas espontâneas e recorrentes e as espículas interictais. Note que o 

modelo utilizado neste trabalho não apresentou variações quanto aos fenômenos 

observados.  
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Figura 41 | Registro eletrofisiológico de animais cronicamente epilépticos 
com a presença de eventos paroxísticos. (A) Crises espontâneas e recorrentes 
(B) Espículas interictais. Os animais do grupo Controle: Controle- Salina e 
Controle-Astro não apresentaram atividade epileptiforme. Estes eventos só foram 
encontrados nos animais submetidos ao estado epiléptico pela pilocarpina: SE-
Salina, SE-Astro Córtex e SE-Astro Giro Denteado.  

 

Como esperado, crises espontâneas e recorrentes e espículas interictais não 

foram observadas nos animais que não receberam pilocarpina: Controle-Salina (N= 

5) e Controle-Astro (N=3). Nos animais submetidos à indução do estado epiléptico 

pela pilocarpina, foi possível identificar, bilateralmente, a presença de espículas 

interictais e de crises epilépticas espontâneas eletrográficas (Figura 41). Oitenta 

por cento dos animais do grupo SE-Salina (8/10) e do grupo SE-Astro Córtex (4/5) 

apresentaram IIS versus 40% dos animais do grupo SE-Astro GD (2/5). Não houve 

diferença significativa entre os grupos (SE-Salina vs SE- Astro Córtex: X2 = 0; p=1; 

SE-Salina vs SE- Astro GD: X2 = 2,4; p=0,1; SE-Astro Córtex vs SE- Astro GD X2 = 1,6; 
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p=0,2). As crises espontâneas e recorrentes foram detectadas em 40% (4/10) dos 

animais do grupo SE-Salina, em 60% (3/5) dos animais do grupo SE-Astro Córtex e 

em 20% (1/4) dos animais do grupo SE-Astro GD. Não houve diferença 

significativa entre os grupos (SE-Salina vs SE- Astro Córtex: X2 = 0,5; p=0,5; SE-

Salina versus SE- Astro GD: X2 = 0,6; p=0,4; SE-Astro Córtex versus SE- Astro GD X2 

= 1,6; p=0,2). Em todos os grupos, nenhum animal sem IIS apresentou crises 

espontâneas. 

 

Tabela 2 | Prevalência da ocorrência de crises espontâneas e espículas 
interictais nos animais epilépticos.  

 

 

 

As espículas interictais apresentaram variabilidade quanto à forma e à 

amplitude (Figura 42). Pelo método de detecção escolhido, o software wave clus, foi 

possível detectar, de maneira consistente entre os animais de todos os grupos, dois 

tipos principais de espículas (Figura 43). Ambos são eventos de polaridade 

positiva (em relação ao referência) e de alta de amplitude. O tipo II diferencia-se do 

tipo I por apresentar uma oscilação de alta frequência no momento de maior 

positividade.  
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Figura 42 | Registro eletrofisiológico de um animal cronicamente epiléptico 
com os dois diferentes tipos de espículas interictais. (A) As espículas foram 
identificadas em ambos os hipocampos: hipocampo tratado (ipsilateral) e no 
hipocampo sham (contralateral). As IIS tipo I e tipo II são eventos positivos de alta 
de amplitude. A do tipo II, apresenta oscilação de alta frequência em seu pico. Em 
(A), sinal bruto. Em (B) sinal filtrado para altas frequências: 80-800 Hz. Note que a 
espícula do tipo I não apresenta oscilações nesta faixa de oscilação.  

 

De acordo com a literatura, a ocorrência das espículas interictais é maior 

durante o sono de ondas lentas e durante os períodos de imobilidade ou 

consumação (Staba et al., 2004; Bagshaw et al., 2013; Rocamora et al., 2013; Salami 

et al., 2014). Diante disto, a classificação do ciclo sono-vigília dos animais foi 

realizada e em seguida, a quantificação da frequência de ocorrência dos eventos 

(Figura 43).  
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Figura 43 | Ocorrência de espículas interictais no hipocampo dorsal de um 
camundongo cronicamente epiléptico do grupo SE- Astro GD , nas diferentes 
fases do ciclo sono vigília. Após a classificação do ciclo sono-vigília dos animais, 
foi possível separar a ocorrência dos eventos em cada fase do ciclo. As letras A-D 
mostram que durante todas as fases, foi possível detectar os eventos paroxísticos. 

 

A espícula do tipo I, para todos os grupos, apresentou ocorrência invariante 

nas distintas fases do ciclo sono-vigília, diferentemente das espículas do tipo II, que 

apresentou maior frequência de ocorrência durante a vigília ativa. Entretanto, não 

encontramos diferença estatisticamente significativa entre os grupos (Figura 44). 

Além da comparação entre os grupos, também foi possível comparar o número e o 

tipo de espículas entre os hipocampos (Figura 45).  
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Figura 44 | Frequência da ocorrência de espículas interictais (IIS, do inglês 
Interictal Spikes) nas diferentes fases do ciclo sono vigília entre os grupos. 
(A) Comparação da frequência de ocorrência das IIS no hipocampo tratado (HPC 
ipsi) (B) e das IIS tipo no hipocampo sham (HPC contra). Não houve diferença na 
frequência de ocorrência das IIS entre os grupos. As barras representam a média ± 
erro-padrão. 

 

Apenas um animal do grupo SE-Astro GD apresentou as espículas do tipo II, 

assim, fizemos uma análise do perfil das oscilações de alta frequência (Figura 46). 

Neste animal, utilizamos uma técnica diferente de detecção de eventos. 

Inicialmente, o registro foi pré-processado, com a identificação dos períodos de 

ocorrência das espículas interictais da média + 5 desvios-padrão da atividade basal 

(levando em conta todo o traçado). Após a pré-seleção dos trechos, os registros 

foram filtrados para frequências abaixo de 40 Hz utilizando um filtro de resposta 

finita linear (FIR) por meio da função lfpfilt. Para as oscilações de alta frequência, 

utilizamos o mesmo processo, entretanto, filtrando o sinal entre 80 e 800 Hz. 

Ondas agudas interictais com amplitude acima de 5 desvios-padrão (considerando 

todo o traçado) foram identificadas. O pico positivo de cada onda aguda interictal 
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foi utilizado como etiqueta temporal (do inglês, time stamp) nas análises 

subsequentes. 

 

 

Figura 45 | Frequência da ocorrência de espículas interictais (IIS, do inglês 
Interictal Spikes) nas diferentes fases do ciclo sono vigília entre os 
hipocampos. (A) Comparação da frequência de ocorrência das IIS tipo I (B) e das 
IIS tipo II entre ambos os hipocampos: tratado (HPC ipsi) e sham (HPC contra). Não 
houve diferença na frequência de ocorrência das IIS entre os hipocampos. As 
barras representam a média ± erro-padrão. 

 

Como resultado, a frequência de ocorrência de IIS foi de 5 Hz (1 evento a cada 

20 segundos). A amplitude, a frequência de ocorrência e os eventos foram 

síncronos entre os hemisférios. Interessante notar que a frequência das oscilações 

de alta frequência, detectada em ambos os hipocampos, foi similar. A Figura 46 

exibe a dinâmica mais detalhada deste tipo de evento. A análise do espectrograma 

permite avaliar a dinâmica da frequência no domínio temporal. Como exposto na 

Figura 46C as oscilações de alta frequência apresentam, para ambos os 

hipocampos e de forma simultânea, dois picos de frequência: um entre 100 e 200 
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Hz e outro entre 300 e 400 Hz. Este último com pico de maior energia no 

hipocampo ipsilateral. Ao realizar o espectro de potência dessas oscilações, é 

possível identificar três picos com maior potência: 100 Hz, 200 Hz e 300 Hz (Figura 

46D – E). 

 

 

 
 

Figura 46 | Perfil das oscilações de alta frequência detectadas em ambos os 
hipocampos. (A) Fotomicrografia representativa do hipocampo dorsal do animal 
do grupo SE-Astro GD mostrando, bilateralmente, o track dos eletrodos (setas 
brancas) e a presença de astrócitos GFP no hipocampo D (ipsilateral). Neste 
exemplo, lesões são vistas no giro denteado, mais especificamente na camada 
granular. Barra de escala: = 500 μm. (B) As espículas foram identificadas em ambos 
os hipocampos: hipocampo tratado (ipsilateral) e no hipocampo sham 
(contralateral). Note a presença de oscilações de alta frequência (OAF) do pico da 
espícula. (C) Espectrograma médio (n= 3312 IIS no hipocampo contralateral e n= 
3447 IIS no hipocampo ipsilateral). Como referência, um exemplo de LFP bruto e 
filtrado (80 – 800 Hz) é mostrado em branco e laranja, respectivamente. 
Bilateralmente, existem dois picos de OAF: um entre 100 e 200 Hz e outro entre 
300 e 400 Hz. (D) e (E) Espectros de potência das oscilações de alta frequência. Em 
ambos os hipocampos é possível identificar três picos de frequência: 100 Hz, 200 
Hz e 300 Hz.  
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 Como previamente mencionado, nós quantificamos o número total de 

astrócitos sobreviventes no hipocampo e também realizamos a quantificação 

destes astrócitos por fluorescência total corrigida (Grupo SE-Astro GD) (ver 

Metodologia). Em seguida, realizamos a correlação entre o número total de 

astrócitos sobreviventes e as espículas interictais. A Figura 47 expõe estes 

resultados. Em um animal, o giro denteado encontrou-se lesado em decorrência da 

lesão mecânica oriunda dos eletrodos posicionados no hipocampo e não foi 

possível realizar as contagens supracitadas.  

 

 

 

 
Figura 47 | Correlação entre o número de espículas interictais e os astrócitos 
GFP sobreviventes no hipocampo. (A) Quantificação total de astrócitos por 
animal e a sua relação com a frequência de ocorrência das espículas interictais nos 
animais do grupo SE-Astro GD. (B) Média da quantificação da fluorescência total 
corrigida para cada animal e a sua relação com a frequência de ocorrência das 
espículas interictais nos animais do grupo SE-Astro GD. Cada animal é 
representado por um círculo. 

  

 Em decorrência do número de animais na amostra, não foi possível fazer 

uma correlação linear com estes dados. Como podemos observar, apenas um 

animal apresentou frequência de ocorrência das espículas interictais alta (10,8 

IIS/minuto) e de astrócitos sobreviventes (n= 341) e com valores elevados de 

média de fluorescência total corrigida (570650 ± 174597 ua). De maneira geral, 

observa-se que frequência de ocorrência das espículas interictais detectadas nos 

demais animais foi baixa e os valores de sobrevivência celular e de expressão do 
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GFP (fluorescência), altos. A diferença entre essas duas medidas será feita na 

sessão de Discussão. 

Após esta análise, investigamos os efeitos do transplante de astrócitos sobre 

crises espontâneas e recorrentes.  

 

4.5 Efeito do transplante dos astrócitos sobre a semiologia das crises 

espontâneas 

Para testar o efeito do transplante de astrócitos nas crises espontâneas e 

recorrentes, foram calculadas a frequência, duração e severidade das crises 

detectadas. Todos os grupos experimentais apresentaram crises eletrográficas 

espontâneas e recorrentes: SE-Salina: n= 21 crises, N=4/10 animais; SE-Astro 

Córtex: n= 12, N= 3/5; SE- Astro GD: n=1; N=1/5) consistindo de atividade 

eletrográfica rítmica de alta voltagem, e com início e fim precedidos por espículas.  

A frequência das crises foi normalizada pelo tempo de registro de cada 

animal e não houve diferença entre os grupos (0,05 ± 0,01 crises/hora SE-Salina, 

N=4/10; 0,03±0,003 crises/hora SE-Astro Córtex, N=3/5 e 0,02 crise/hora SE-

Astro, GD N=1/5) (Figura 48). Nestes animais, a duração do SE foi semelhante 

entre os grupos (145 ± 32 minutos SE-Salina, N=4/10; 163 ± 37 minutos SE-Astro 

Córtex, N=3/5 e 90 minutos SE-Astro, GD N=1/5). Aqueles animais que não 

apresentaram crises, também apresentaram a duração do SE semelhante entre os 

grupos (113 ± 28 minutos SE-Salina, N=6/10; 88 ± 13 minutos SE-Astro Córtex, 

N=2/5 e 100 ± 14 minutos SE-Astro, GD N=4/5) e também não houve diferença 

entre os animais que não apresentaram crises e aqueles com crise dentro do 

mesmo grupo (113 ± 28 minutos versus 145 ± 32 minutos SE-Salina; 88 ± 13 

minutos vs 163 ± 37 minutos SE-Astro Córtex e 100 ± 14 minutos versus 90 

minutos SE-Astro, sem e com crise, respectivamente).  
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Figura 48 | Efeito do transplante de astrócitos na frequência das crises 
eletrográficas espontâneas. (A) Crises eletrográficas espontâneas registradas 
por eletrodos posicionados no hipocampo, nos três grupos experimentais. (B) 
Gráfico de barras mostra a frequência média das crises (crises/hora) para cada 
grupo baseado nos registros eletrofisiológicos. As barras representam a média ± 
erro-padrão. 

 
Em seguida, foi avaliado se o transplante de astrócitos influenciou a 

duração das crises eletrográficas (Figura 49). Também não foi observada diferença 

na duração: 67,5 ± 3,6 s SE-Salina, N=4/10; 74,2 ± 3,9 s SE-Astro Córtex, N=3/5 e 

65,3 s SE-Astro, GD N=1/5). 
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Figura 49 | Efeito do transplante de astrócitos na duração das crises 

eletrográficas espontâneas. (A) Crises eletrográficas espontâneas registradas 

por eletrodos posicionados no hipocampo, nos três grupos experimentais. (B) 

Gráfico de barras mostra a duração média das crises em segundos para cada grupo 

baseado nos registros eletrofisiológicos. As barras representam a média ± erro-

padrão. 

 

Utilizando a Escala de severidade das crises, classificamos a severidade das 

crises em cada grupo. O monitoramento por vídeo permitiu a identificação e a 

classificação dos diferentes comportamentos ao longo do registro eletrofisiológico. 

O escore da crise espontânea foi dado pelo estado comportamental de maior 

severidade dentro de cada crise, individualmente (Figura 50).  
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Figura 50 | Severidade das crises comportamentais espontâneas. (A) Crises 
eletrográficas espontâneas registradas por eletrodos posicionados no hipocampo e 
no músculo trapézio em animais cronicamente epilépticos que receberam salina 
(SE-Controle) ou o transplante de astrócitos no córtex (SE-Astro Córtex) ou no 
hipocampo dorsal (SE-Astro GD). O monitoramento por vídeo permitiu a 
identificação e a classificação dos diferentes comportamentos ao longo do registro 
eletrofisiológico. 
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Figura 51 | Efeito do transplante de astrócitos na severidade das crises 
comportamentais espontâneas. Quantificação da severidade das crises de 
acordo com a Escala utilizada. Os animais SE-Astro Córtex (lilás) apresentaram 
redução na severidade das crises comportamentais espontâneas em comparação 
com os animais do grupo SE- Salina (vermelho). * p=0,02 Mann-Whitney test (n=18 
e 12 e 1 crises para os grupos SE – Controle, N=4/10, SE-Astro Córtex, N=3/5, SE-
Astro GD, N=1/5 respectivamente).  

 

 Observa-se que os animais epilépticos que receberam o transplante de 

astrócitos no córtex apresentaram crises mais brandas quando comparados com 

os animais do grupo salina (severidade da crise comportamental, Escala: 5,0±0,1 vs 

4±0,4, p=0,02, Mann-Whitney teste, U-valor: 51,5; Z-Score: 2,37, SE-Salina (N=4/10, 

18 crises), SE-Astro córtex (N=3/5, 12 crises) e respectivamente. (Figura 51). 

Nós também analisamos a correlação entre o número total de astrócitos 

sobreviventes e as crises espontâneas. A Figura 52 expõe estes resultados. Como 

podemos observar, apenas um animal apresentou uma crise espontânea. Assim, 

não é possível atribuir valores significativos para esta correlação. Os demais 

animais apresentaram número considerável de astrócitos e valores altos de 

fluorescência total corrigida e não apresentaram esta atividade epileptiforme.  
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 Figura 52 | Correlação entre o número de crises espontâneas e os astrócitos 

GFP sobreviventes no hipocampo. (A) Média da quantificação da Fluorescência 

total corrigida para cada animal e a sua relação com o número de crises. (B) 

Quantificação total de astrócitos por animal e a sua relação com o número de 

crises. Cada animal é representado por um círculo. 
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5 DISCUSSÃO 

“A tarefa não é tanto pensar o que ninguém viu, mas pensar o que ninguém 

ainda pensou sobre aquilo que todo mundo vê.” Arthur Schopenhauer 

   

O trabalho apresentado nesta tese teve como objetivo principal avaliar os 

efeitos terapêuticos do transplante unilateral de astrócitos no hipocampo dorsal de 

camundongos cronicamente epilépticos (modelo de epilepsia do lobo temporal). 

Foram considerados como resposta terapêutica a diminuição de dois dos 

principais eventos paroxísticos da condição epiléptica: as espículas interictais e as 

crises espontâneas e recorrentes. Nesse sentido, observamos uma tendência de 

redução na frequência e severidade das crises (eletrográficas e comportamentais, 

respectivamente) após o transplante com astrócitos, mas nenhuma alteração na 

duração das crises ou nas características temporais ou espectrais das espículas 

interictais foi demonstrado.  

Ao longo do desenvolvimento do estudo, outras observações relevantes 

foram feitas e de forma geral, os resultados obtidos podem ser agrupados nos 

seguintes blocos: (i) o processo de isolamento e de cultivo de astrócitos GFP 

oriundos de camundongos C57BL/6 que expressam a proteína GFP, 5 – 7 dias após 

o nascimento foi um método de aplicabilidade e reprodutibilidade eficazes, 

permitindo a pureza e viabilidade celular, imprescindível para o sucesso do 

transplante; (ii) os astrócitos transplantados em animais cronicamente epilépticos 

sobreviveram por um período de até 7 meses, migraram preferencialmente ao 

longo do eixo anteroposterior (por até 1500 µm), se estabeleceram 

preferencialmente no hilo e nas camadas granular e molecular do giro denteado, 

podendo apresentar distintas morfologias; (iii) astrócitos transplantados em 

animais não epilépticos sobreviveram por um período de até 12 meses e se 

estabeleceram nos mesmos espaços teciduais, porém apresentaram menor 

dispersão no eixo anteroposterior; (iv) células atípicas, disformes ou sugestivas de 

um desenvolvimento tumoral não foram identificadas. De maneira interessante, a 

presença de astrócitos não modificou a morfologia, periodicidade ou frequência 

das espículas interictais registradas no hipocampo que recebeu astrócitos em 

comparação com o que não recebeu e não modificou a duração e nem a frequência 
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das crises eletrográficas entre os grupos. Surpreendentemente, um subgrupo de 

animais, cujos transplantes resultaram em astrócitos no córtex cerebral 

apresentou redução na severidade das crises comportamentais quando comparado 

com os animais do grupo epiléptico controle.  

Abaixo, esses resultados serão discutidos à luz da literatura científica das áreas 

de epilepsia do lobo temporal, terapia celular, potencial terapêutico dos astrócitos 

e os principais biomarcadores da condição epiléptica.  

 

5.1 Modelo animal  

A maioria das características da ELT pode ser reproduzida em modelos 

animais. Existem modelos in vitro e in vivo que mimetizam os diferentes tipos de 

crises epilépticas, síndromes e/ou aspectos específicos da doença, visando 

compreender os mecanismos fisiopatológicos envolvidos na gênese, na 

manutenção e na propagação das crises, bem como para desenvolver e testar 

potenciais novos tratamentos para a epilepsia (Raol and Brooks-Kayal, 2012). 

Existem modelos de crises (modelos agudos) e modelos de epilepsia (modelos 

crônicos). Neste caso, os modelos devem, necessariamente, apresentar crises 

espontâneas e recorrentes.  

No grupo dos modelos crônicos, destacam-se os modelos que reproduzem a 

epilepsia do lobo temporal. Esse modelo pode ser reproduzido por estímulos 

elétricos (modelo do abrasamento) ou pela administração de agentes 

convulsivantes, como a pilocarpina (agonista colinérgico muscarínico) e o ácido 

caínico (agonista glutamatérgico). Um dos modelos mais comumente utilizados, 

em roedores, é o modelo da pilocarpina (Turski et al., 1983; Tursky et al., 1986; 

Mello et al., 1993; Scorza et al., 2009). Neste trabalho, confirmamos achados 

prévios ao mostrar que a ativação colinérgica, oriunda da administração da 

pilocarpina e com subsequente participação do sistema glutamatérgico, produzem 

crises comportamentais de características compatíveis com ativação límbica 

(Tursky et al., 1986; Mello et al., 1993). A pilocarpina induz uma condição inicial de 

estado epiléptico (SE) que é definido como crises epilépticas suficientemente 

prolongadas ou repetidas em intervalos curtos, que é seguido por um período 

latente, sem crises, com subsequente desenvolvimento de crises espontâneas e 

recorrentes. O estabelecimento deste modelo é complexo e depende de fatores 
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como a dose do fármaco administrada, a duração do SE, as condições de saúde e de 

sensibilidade do animal, bem como as condições sanitárias do biotério e os 

cuidados tomados com os animais (Mello et al., 1993). 

A administração sistêmica de doses convulsivantes de pilocarpina, em 

camundongos, é frequentemente associada com alta mortalidade e/ou baixa 

porcentagem de animais desenvolvendo o SE (Shibley and Smith, 2002; 

Buckmaster and Haney, 2012). Neste trabalho, com a dose de 250 – 300 mg/kg, a 

porcentagem de animais que desenvolveram o SE foi de 38% e a mortalidade foi de 

35% (Figura 11) e na literatura, há relatos com menor mortalidade, como nos 

trabalhos de Lenz e colaboradores: 19% (Lenz et al., 2017), Shibley e 

colaboradores: 21% (280-290 mg/kg, ip), Mazzuferi e colaboradores: 10% (300 

mg/kg, ip) e de 23% (315 mg/kg, ip) (Shibley and Smith, 2002; Mazzuferi et al., 

2012). Estes resultados podem estar associados com nuances metodológicos e com 

a linhagem dos animais utilizados (Buckmaster and Haney, 2012; Phelan et al., 

2016). A falha respiratória seguida às convulsões é a causa comum de morte aguda 

depois do tratamento com pilocarpina. Quando a atividade epileptiforme atinge o 

tronco encefálico, ocorrem crises tônicas e os animais podem parar de respirar e ir 

a óbito. Aqui, a utilização de doses de diazepam (5-10 mg/kg, ip), 90 minutos após 

o início do SE severo e do metil-escopolamina, 30 minutos antes da administração 

da pilocarpina, não foram suficientes para reduzir a mortalidade dos animais, uma 

vez que a administração do benzodiazepínico não garante o término do estado 

epiléptico. Baixas doses de pilocarpina são associadas com baixa mortalidade, 

entretanto, poucos animais desenvolvem o SE (Shibley and Smith, 2002). Testando 

diversas doses de pilocarpina, Lenz e colaboradores encontraram que, após 

noventa minutos da administração de 250 mg/kg de pilocarpina, 42,3% dos 

camundongos apresentaram crises estágio 1- 3 da Escala de Racine e 38,5%, crises 

estágio 3 ou 5 (Lenz et al., 2017). 

Outro fator importante, para este modelo, é a diferenças entre os animais. 

Com a utilização de doses subconvulsivantes, Gröticke e colaboradores utilizaram 

injeções de 100mg/kg, intervaladas por 20 minutos, até o aparecimento do SE. 

Assim, obtiveram uma taxa de 89% dos animais desenvolvendo o SE e mortalidade 

de 31% pós-SE (Gröticke et al., 2007). Este trabalho leva em consideração a 

individualidade e a susceptibilidade de cada animal, e apesar de ser mais laborioso, 
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é uma boa alternativa para diminuir a mortalidade induzida pelas crises tônicas 

nos animais mais sensíveis a doses altas do fármaco. 

O escore comportamental, comumente utilizado para avaliar a severidade 

das crises, em vários modelos animais, é a Escala de Racine (Racine, 1972). Esta 

escala, originalmente desenvolvida para descrever a progressão de crises límbicas 

com generalização secundária no modelo do abrasamento, é frequentemente 

utilizada para mensurar a severidade das crises em outros modelos experimentais 

de epilepsia ou de crises. Sobre os anos, ela tem sido modificada para melhor 

descrever a progressão de crises induzidas por vários agentes químicos, com 

inclusão de estágios adicionais. Aqui, utilizamos uma combinação da Escala 

proposta por Racine e da avaliação neuroetológica proposta por Garcia-Cairasco e 

colaboradores(Garcia-Cairasco et al., 2004). Assim, obtivemos maior riqueza dos 

detalhes comportamentais após a administração do fármaco bem como na 

classificação das crises espontâneas e do SE para melhor padronizar os grupos 

experimentais (Figura 11A e 11C). Após a administração da pilocarpina, quando os 

animais apresentaram tremor generalizado e crises estágio três a cinco ocasionais 

e com remissão espontânea, o SE foi classificado como leve e, quando 

apresentaram o SE caracterizado por crises severas contínuas, estágio três a seis e 

sem remissão espontânea, o SE foi classificado como severo. Neste trabalho, não foi 

feito um seguimento temporal para acompanhar a ocorrência das primeiras crises 

espontâneas, mas sabe-se que caso o SE seja leve ou de curta duração, a 

probabilidade dos animais apresentarem crises espontâneas e recorrentes diminui 

(Cavalheiro et al., 1991). 

Adicionalmente, com o intuito de analisar o perfil eletrofisiológico durante a 

indução do estado epiléptico, realizamos o implante de eletrodos profundos em 

dois animais antes da administração do fármaco. Este experimento agregou valor 

ao nosso conhecimento sobre o SE, uma vez que, mesmo na ausência de alterações 

motoras após a administração da pilocarpina, é possível que o animal já apresente 

atividade paroxística (Figura 23). Este experimento serviu de base para 

conhecermos as sutilezas do modelo, no qual foi possível identificar o início, a 

progressão e o fim do SE, classificação esta que seria dificultada pelas 

características subclínicas do SE. Assim, constatamos que a observação 

comportamental juntamente com a análise eletrofisiológica são relevantes para a 
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fase aguda modelo, aumentando assim, o poder de discriminação e caracterização 

do epilepsia do lobo temporal induzida pela pilocarpina. 

 

5.2 Cultura de Astrócitos 

Os astrócitos são as células da glia encontradas em maior quantidade no 

SNC. São importantes para os mecanismos de recaptação e liberação de 

transmissores, distribuição de água, remoção de espécies reativas de oxigênio e 

metabolismo antioxidante, organização da barreira hematoencefálica, 

tamponamento iônico, síntese e secreção de fatores tróficos (para uma revisão, ver 

(Oberheim et al., 2012). Além de regular a sinalização sináptica, participam dos 

processos de neuroproteção (Parpura and Haydon, 2009). Mais recentemente, 

astrócitos reprogramados geneticamente em neurônios induzidos (iN, do termo 

em inglês “induced neurons”) foram considerados como uma fonte alternativa de 

reposição neuronal para doenças neurológicas (Robel et al., 2011; Chouchane and 

Costa, 2012). De acordo com esta possibilidade, astrócitos isolados do córtex 

cerebral, cerebelo ou retina de roedores neonatos, geneticamente modificados 

para expressar os genes codantes para as proteínas NEUROG2 ou ASCL1, 

convertem-se diretamente em iNs (Berninger et al., 2007; Heinrich et al., 2011; 

Pollak et al., 2013; Chouchane et al., 2017) e são capazes de se integrar ao tecido 

nervoso após transplante (Chouchane et al., 2017). Astrócitos residentes no 

sistema nervoso central adulto também podem ser convertidos em iNs por meio da 

expressão de ASCL1 (Jorstad et al., 2017), NEUROG2 (Grande et al., 2013) ou 

outros fatores de transcrição (Niu et al., 2013; Torper et al., 2013; Guo et al., 2014). 

No entanto, a reprogramação de astrócitos residentes em iNs apresenta uma 

eficiência muito menor do que in vitro. 

Devido às limitações atuais na técnica de reprogramação celular in vivo, o 

transplante de astrócitos previamente convertidos em iNs in vitro para repor 

neurônios perdidos em doenças neurológicas traumáticas, isquêmicas ou 

degenerativas torna-se atraente. Além disso, a possibilidade de expandir in vitro 

astrócitos isolados do SNC do prórpio doador pode ajudar a ultrapassar uma das 

barreiras biológicas em transplantes - a rejeição.  

Camundongos ou ratos recém-nascidos são, geralmente, os animais mais 

utilizados para o isolamento e para o cultivo de astrócitos. Nesta idade, os 
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astrócitos, ainda imaturos, atuam como um substrato para o crescimento axonal 

durante o desenvolvimento e seguido às lesões, enquanto que astrócitos maduros 

apresentam esta característica em menor proporção. É antigo o conhecimento que 

os astrócitos imaturos facilitam a plasticidade cerebral. Estas células podem 

sintetizar fatores tróficos para suportar a sobrevivência neuronal, produzir um 

ambiente permissivo para o crescimento de vasos sanguíneos, regeneração axonal, 

e / ou redução da formação de cicatrizes gliais e necrose secundária à lesão. (Silver 

et al., 1990; Smith and Miller, 1991; Wunderlich et al., 1994; Smith-thomas et al., 

1995; Filous et al., 2010). Em constraste, astrócitos maduros produzem um 

ambiente não permissivo para o crescimento axonal e estimulam a formação da 

cicatriz glial. Estas características dos astrócitos imaturos, por si só, justificam o 

seu uso em procedimentos de terapia celular para lesões do sistema nervoso (Chen 

et al., 2015).  

Devido ao estresse físico (mecânico) associado à preparação de culturas de 

astrócitos, também se supõe que os astrócitos in vitro apresentem características 

de astrócitos reativos. Uma vez que, em resposta à lesão, os astrócitos tornam-se 

reativos (astrogliose reativa) e adquirem funções diferentes da sua resposta 

fisiológica natural, incluindo a capacidade de se comportar como células-tronco 

neurais (Laywell et al., 2000; Robel et al., 2011), podemos especular que os 

astrócitos utilizados em nossos experimentos também apresentariam estas 

propriedades. De acordo com esta interpretação, astrócitos isolados do SNC de 

roedores em desenvolvimento ou adultos após lesões podem ser convertidos em 

iNS, enquanto astrócitos maduros ou imaturos mantidos em cultivo por longos 

períodos perdem esta capacidade (Laywell et al., 2000; Masserdotti et al., 2015; 

Chouchane et al., 2017). Como será discutido abaixo, nós não encontramos 

evidências sugerindo uma conversão espontânea de astrócitos em iNs após 

transplante. Por outro lado, considerando a plasticidade dos astrócitos no 

momento do transplante (Chouchane et al., 2017), nós consideramos que as células 

utilizadas neste trabalho se assemelham a astrócitos imaturos do SNC em 

desenvolvimento e/ou astrócitos reativos.  

De acordo com esta possibilidade, nós encontramos que a maior parte das 

células em nossos cultivos expressaram a proteína GFAP. A marcação para S-100 β 

não funcionou, apesar de termos utilizado diferentes concentrações (anti rabbit 
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1:500 e 1:1000). Assim, não obtivemos uma marcação efetiva e optamos por 

utilizar, nos nossos resultados, só a marcação clássica para o GFAP, que já estava 

bem estabelecida (titulada) para os nossos dados. Estes resultados estão de acordo 

com observações anteriores na literatura (Schildge et al., 2013b; Berninger et al., 

2007; Chouchane et al., 2017). A expressão desta proteína ocorre de forma 

praticamente ubíqua em astrócitos durante o desenvolvimento e durante a 

chamada gliose reativa, mas não em astrócitos maduros. Por exemplo, no córtex 

cerebral de ratos, cerca de 40% de astrócitos expressando a proteína S-100β não 

apresentam níveis detectáveis da proteína GFAP. Por outro lado, pelo menos 80% 

dos astrócitos no hipocampo são GFAP e S-100β positivos (Bushong et al., 2002). 

Vale acrescentar que embora o S-100β seja mais sensível do que o GFAP, ele não é 

específico para astrócitos (Ogata and Kosaka, 2002). Análises transcricionais de 

astrócitos imaturos e maduros confirmam estas observações e revelam que a 

expressão da proteína ALDH1L1, em condições fisiológicas, seria mais fidedigna 

para classificar astrócitos do que o clássico GFAP (Cahoy et al., 2008). 

Considerando todo o exposto, nós interpretamos que os astrócitos 

implantados nos animais modelo de ELT em nossos experimentos apresentam 

características funcionais de astrócitos imaturos e/ou reativos, diferenciando-se 

portanto dos astrócitos residentes no hipocampo. Essas diferenças funcionais 

poderiam explicar os efeitos funcionais observados e discutido a seguir. 

 

5.3  Sobrevivência, dispersão e morfologia dos astrócitos transplantados 

Neste trabalho, 4 x 104 astrócitos foram transplantados unilateralmente no 

hipocampo de animais naïve e de animais cronicamente epilépticos. Essa foi a 

titulação celular máxima que conseguimos alcançar considerando que a 

viscosidade da solução final estava condicionada ao sistema de injeção. Optamos 

por utilizar um sistema de injeção (NanoLiter 2010, World Precision Instruments) 

que produz uma lesão tecidual mínima durante o posicionamento da agulha de 

injeção (~20 µm de diâmetro), de forma a minimizar a lesão mecânica e com isso, a 

inflamação no momento do transplante (Figura 15). Uma solução com maior 

titulação celular que a empregada não conseguia ser aspirada para o interior da 

agulha e consequentemente não permitia sua aplicação. Assim, podemos nos 

perguntar se essa quantidade de células foi suficiente para modificar a condição 
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epiléptica. Os trabalhos que empregaram transplante bilateral utilizaram, em 

média, 27 X 104 células (Kesslak et al., 1988; Gernert et al., 2002; Thompson and 

Suchomelova, 2004; Rao et al., 2006; Hattiangady et al., 2007; Baraban et al., 2009; 

Calcagnotto et al., 2010; Zipancic et al., 2010; Waldau et al., 2010; Hunt et al., 2013; 

Cunningham et al., 2014) e aqueles que fizeram o transplante unilateral, 15 X 104 

células (Camu et al., 1990; Miyamoto et al., 1993; Shetty and Turner, 1997; Shetty 

et al., 2000; Zaman and Shetty, 2001, 2003; Rao et al., 2006; Carpentino et al., 

2008; Jing et al., 2009; Miltiadous et al., 2013). Apesar do número aqui utilizado ter 

sido menor do que o reportado previamente na literatura, o presente trabalho 

demonstrou que os astrócitos sobreviveram por um período de até doze meses. Os 

astrócitos foram encontrados próximos à região do transplante (giro denteado) e 

migraram até 1500 µm no eixo anteroposterior (Figura 33). Curiosamente, a 

migração dorsoventral e mediolateral foi muito menor, chegando ao máximo de 

500 µm. Trabalhos prévios reportam uma dispersão entre 500 - 1000 µm no eixo 

anteroposterior em relação ao sítio de injeção. (Shetty and Turner, 1996; De la 

Cruz et al., 2011; Miltiadous et al., 2013; Lee et al., 2014; Jaiswal et al., 2015). Em 

um trabalho seminal, Hunt e colaboradores (2013) encontraram uma dispersão de 

células da eminência ganglionar média de aproximadamente 1500 µm no eixo 

anteroposterior dois meses após o transplante em animais naïve. Apesar de não 

terem quantificado a dispersão em animais epilépticos, os autores assumem que a 

distribuição é a mesma. Porém, os resultados obtidos aqui sugerem que a 

dispersão não é similar entre os animais naïve e epilépticos (Figura 34). Aqui, os 

astrócitos transplantados no hipocampo de animais epilépticos apresentaram uma 

tendência a ter uma curva de dispersão maior quando comparados com a curva do 

hipocampo naïve, principalmente quando a densidade celular era maior na camada 

molecular do giro denteado. Carpentino e colaboradores sugerem que fibras de 

passagem, seja na região do sistema fimbria-fórnix, na via perforante ou nas fibras 

musgosas, fornecem um suporte físico que auxilia a migração das células 

transplantadas ao longo do feixe axonal existente (Carpentino et al., 2008). O fato 

de termos observado uma maior migração celular em encéfalos epilépticos sugere 

que os mecanismos de reorganização axonal frequentes nessa condição (Tauck and 

Nadler, 1985; Mckinney et al., 1997; Sutula, 2002) podem ter contribuido para os 

resultados observados 
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Aqui, a sobrevivência dos astrócitos in vivo foi de aproximadamente 1,00 ± 

0,23%. A literatura apresenta resultados diversos em relação à taxa de 

sobrevivência das células transplantadas, principalmente em decorrência do 

seguimento pós transplante. A nossa qauntificação foi baseada em um tempo de 

seguimento longo (sete meses) e a maioria dos trabalhos reportam uma 

sobrevivência baseada no seguimento pós transplante entre dois e quatro meses. 

Nestes exemplos, a sobrevivência aproximada é de 20%, com a sobrevivência 

menor nos grupos com seguimento superior a dois meses (Huber et al., 2001; 

Calcagnotto et al., 2010; Waldau et al., 2010; Zipancic et al., 2010; Hunt et al., 

2013). De fato, ao se comparar a taxa de sobrevivência de células-tronco neurais 

derivadas do cérebro humano, transplantadas em animais submetidos ao modelo 

do abrasamento, 57% das células sobreviveram um mês após o transplante e 29%, 

dois meses após, mostrando uma redução da viabilidade celular ao longo do tempo 

(Lee et al., 2014). Adicionalmente, alguns trabalhos não reportam a sobrevivência 

celular (Calcagnotto et al., 2010; Abdanipour et al., 2011; Henderson et al., 2014) e 

alguns, ainda mencionam que apenas 30% dos animais apresentaram células 

viáveis após o transplante, isto é, com morfologia e sobrevivência adequadas 

(Thompson and Suchomelova, 2004; Thompson, 2005). Raedt e colaboradores 

transplantaram neuroesferas derivadas da zona subventricular de camundongos 

adultos em animais cronicamente epilépticos (ácido caínico) e naïve, observaram 

que, em ambas as condições, as células modificaram-se em astrócitos in vivo. 

Nestas condições, apenas 1% das células sobreviveram entre três e seis meses 

após o transplante (Raedt et al., 2009). Barry e colaboradores, em seu estudo com 

transplante de neurônios liberadores de adrenalina, mostraram que a taxa de 

sobrevivência média foi de 250 células (variação entre 9 e 468 células) por 

transplante e que este número foi suficiente para diminuir a excitabilidade 

neuronal no modelo do abrasamento (Barry et al., 1987, 1989). Em um trabalho 

mais recente, De La Cruz e colaboradores (De la Cruz et al., 2011) utilizando 

progenitores da eminência ganglionar média (ie, interneurônios inibitórios), 

observaram que a redução na energia do potencial de campo local peri-transplante 

independe da distribuição ou densidade das células sobreviventes. Os autores 

sugerem que este efeito é dependente apenas do tipo celular transplantado, apesar 

deles não terem quantificado o grau de inflamação, vascularização ou edema, que 
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podem ter modificado a condutância extracelular e assim, reduzido a energia do 

dipolo do potencial elétrico registrado. 

Desde o século 19 já era mencionado que os astrócitos apresentavam 

morfologia heterogênea, com diferentes subtipos, desenvolvimento, metabolismo e 

fisiologia (para revisão, ver (Reichenbach et al., 2010). Neste trabalho, os 

astrócitos apresentaram ampla variedade na sua morfologia dois, sete e doze 

meses após o transplante (Figura 38). Comparando as morfologias encontradas 

nas diferentes idades após o transplante, podemos observar que o padrão geral foi 

similar entre os grupos. O soma, com seu formato ovoide, esférico ou alongado 

apresentou um padrão geral de longos processos estendendo-se deste ponto. Este 

padrão consistiu de processos principais e de processos secundários, 

predominantemente de natureza filamentosa e ramificada. Em decorrência de sua 

ampla fisiologia no sistema nervoso, é de se imaginar que a sua elaborada 

morfologia permita o contato próximo ao soma neuronal, aos dendritos, sinapses, 

vasos sanguineos (Bushong et al., 2004). Nos nossos resultados, identificamos 

diferentes morfologias em um mesmo tempo pós-transplante. Dois meses após o 

transplante, a maioria dos astrócitos encontrados na camada molecular do giro 

denteado (Figura 29) apresentou um padrão de ramificação mais simples quando 

comparado com os encontrados na camada granular e no hilo de hipocampo nesta 

mesma idade (Figura 28). Pelo perfil dos processos principais encontrados na 

camada molecular, mais espaçados, direcionados para a camada granular e com 

poucos processos secundários, e o perfil dos astrócitos encontrados na camada 

granular e/ou hilo cujos processos principais apresentaram-se mais ramificados, e 

os corpo celulares mais próximos uns dos outros, pode-se especular que a 

morfologia dos astrócitos depende do seu sítio de localização. Segundo Bushong e 

colaboradores, os astrócitos, quando localizados na camada molecular superior do 

giro denteado apresentam-se polarizados, assimétricos e com processos 

estendendo-se para a fissura hipocampal. Os autores sugerem que os próprios 

limites laminares do hipocampo influenciam a morfologia dos atrócitos, onde eles 

parecem se alinhar ao longo dos limites estruturais (Bushong et al., 2003). 

Entretanto, estudos prévios mostram que a morfologia dos processos dos 

astrócitos na camada molecular do giro denteado, quando marcados com GFAP, 

apresentam-se mais finos e com uma densidade menor ao se aproximar da camada 
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granular (Isaacs et al., 1993; Emsley and Macklis, 2006), enfatizando mais uma vez 

a riqueza de detalhes morfológicas perdidas com a marcação exclusiva por GFAP 

(Sofroniew, 2009; Sofroniew and Vinters, 2010). Quanto às diferentes morfologias 

aqui encontradas, nos diferentes tempos de seguimento, os astrócitos, quando 

encontrados na camada granular, apresentaram maior riqueza de ramificação e de 

arborização (Figuras 27 e 28). Além das próprias características intrínsecas dos 

astrócitos em relação à sua morfologia, nesta região, o processo de maturação 

neuronal pode ter um efeito mais substancial sobre a morfologia exibida pelos 

astrócitos. A extensão contínua de dendritos de células granulares através da 

camada molecular pode ser responsável pela distribuição assimétrica e ramificada 

dos processos astrocíticos (Bushong et al., 2002, 2003). Em 2006, um grupo de 

pesquisadores definiu nove diferentes classes de astrócitos no SNC de roedores, 

usando uma combinação da expressão das proteínas GFP, GFAP e de S-100β. E 

concluíram que a densidade e a morfologia dos astrócitos varia entre diferentes 

regiões cerebrais e que o fenótipo depende tanto da citoarquitetura local quanto 

das demandas funcionais específicas das regiões (Emsley and Macklis, 2006). 

Entretanto, não está claro se as suas morfologias/funções são pré-determinadas 

nos progenitores ou induzidas por fatores ambientais (Schitine et al., 2015). 

Adicionalmente, dois meses após o transplante (Figura 28 e 29) os astrócitos 

apresentaram características morfológicas semelhantes ao grupo de sete meses 

(Figura 30 e 31), bem como apresentaram mesma taxa de migração no eixo 

anteroposterior, sugerindo que este tempo pós-transplante é suficiente para 

analisar e quantificar a morfologia, distribuição e migração dos astrócitos. 

Em consonância com relatos prévios da literatura, células ou aglomerados 

com morfologia tumoral não foram identificados nos animais que receberam o 

transplante de astrócitos, tanto os cronicamente epilépticos, como os animais 

controle (Zipancic et al., 2010; Abdanipour et al., 2011). O grupo de Jan Naegele, 

em 2008, encontrou resultados diferentes: células-tronco embrionárias foram 

transplantadas na região de CA3 de camundongos e após um período entre 4 e 8 

semanas, em alguns animais naïve, houve formação de tumores. Curiosamente, 

nesse trabalho, os animais que evoluíram para o SE não apresentaram tais 

alterações (Carpentino et al., 2008). 
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Uma vez que o transplante de células foi viável e que apresentaram 

morfologia compatível com astrócitos, o próximo passo foi entender os efeitos dos 

astrócitos transplantados na modulação da atividade epiléptica. 

 

5.4 Terapia celular nas epilepsias  

Desde os primeiros experimentos, no final dos anos 1980, que avaliaram o 

potencial terapêutico de transplantes celulares no controle da atividade epiléptica 

(Holmes 1987:242; Barry, 1989: 125; Camu 1990: 23; Fine, 1990: 627), o número 

de publicações sobre o assunto aumentou significativamente, especialmente nos 

últimos 20 anos (Hattiangady et al., 2007; Carpentino et al., 2008; Baraban et al., 

2009; Raedt et al., 2009; Waldau et al., 2010; Zipancic et al., 2010; De la Cruz et al., 

2011; Miltiadous et al., 2013; Hunt et al., 2013; Lee et al., 2014; Cunningham et al., 

2014; Hammad et al., 2014; Henderson et al., 2014; Huang et al., 2015; Romariz et 

al., 2016; Hsieh and Baraban, 2017).  

 

 

 
Figura 53 | Número de trabalhos publicados em revistas indexadas 
encontrados na base de dados Web of Science com as palavras-chave "cell 
therapy" e "epilepsy" (1287 publicações, 42972 citações e índice-h: 98). Note que 
apenas nos últimos 5 anos o número de publicações anuais aproximou-se de 100 
artigos. Análise em 09/02/2018. 
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Apesar de inicialmente promissora, a avaliação do potencial antiepiléptico 

do transplante celular tem se mostrado difícil, tanto pela seleção do fenótipo das 

células transplantadas, quanto pela região receptora do transplante. Além disso, a 

resposta terapêutica pode variar dependendo do modelo experimental utilizado, 

que pode incluir crises induzidas ou crises espontâneas (modelos crônicos). 

Enquanto que os primeiros trabalhos avaliaram o efeito do transplante 

celular em modelos de crises agudas (Barry et al., 1989; Camu et al., 1990; Fine, 

1990; Holmes et al., 1991), atualmente, busca-se quantificar o efeito do transplante 

sobre a ocorrência de crises espontâneas e recorrentes. Entretanto, estes eventos 

são imprevisíveis e sua recorrência é de grande variabilidade entre os animais 

experimentais. De maneira geral, quanto maior o acompanhamento da vida 

epiléptica do animal, maior a probabilidade de se detectar tais fenômenos. Neste 

trabalho, 20 animais foram monitorados por vídeo e eletrofisiologicamente por, 

aproximadamente, 100 horas. Os registros foram realizados pelo menos 3 vezes na 

semana, entre 4 - 10 horas de registro por dia, durante um período de 30 dias. Com 

essa amostragem, detectamos 34 crises eletrográficas espontâneas, distribuídas 

entre 8 animais (SE-Salina = 21 crises, N=4/10; SE-Astro Córtex = 12 crises, N=3/5; 

SE-Astro GD =1 crise/ N=1/5; Figura 48). Apesar da numérica redução na 

frequência de crise nos animais tratados, não houve diferença estatística entre os 

grupos (considerando um p<0,05). Trabalhos prévios utilizando células-tronco 

encontraram redução na duração e/ou frequência das crises (Costa-Ferro et al., 

2010, 2012; Waldau et al., 2010; Hammad et al., 2014; Lee et al., 2014). Apesar da 

diferença do modelo experimental e do tipo celular transplantado, o tempo de 

seguimento destes trabalhos não foi além de quatro meses e o sistema de registro 

das crises foi por videomonitoramento, variando entre 4 horas de sessão por 

semana a 12 horas por dia. Neste sentido, o sistema de registro aqui realizado 

(Plexon – Omniplex e Cineplex) permite maior sensibilidade aos eventos 

detectados, porque, além de se permitir ambos os registros (vídeo e 

eletrofisiologia), as crises com severidades brandas e sem expressão 

comportamental (subclínicas) foram detectadas. Assim, muitos dos trabalhos 

prévios que empregaram monitoramento exclusivo por video (a maioria) podem 

ter subestimado o número total de crises, até porque, muitos só consideram as 

crises estágio 3 a 5 da Escala de Racine nesta quantificação, exatamente pela 
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expressão comportamental clínica nestes estágios (Fine, 1990; Hattiangady et al., 

2008; Waldau et al., 2010; Venturin et al., 2011; Costa-Ferro et al., 2012; Lee et al., 

2014; Romariz et al., 2016). Similar aos nosso resultados, (Cunningham et al., 

2014) não encontrou diferença na duração das crises espontâneas. Neste trabalho, 

os autores transplantaram células da eminência ganglionar média humana no 

hipocampo de camundongos cronicamente epilépticos e após um seguimento de 

quatro meses por vídeo-EEG, encontraram redução apenas na frequência das 

crises.  

Na epilepsia adquirida e em formas genéticas de epilepsia, a perda ou a 

disfunção de interneurônios inibitórios é reportada. O silenciamento de neurônios 

hilares parvalbumina+ é suficiente para a gênese de crises límbicas recorrentes 

(Drexel et al., 2017). Essa observação sugere que suprir a zona epileptogênica com 

fontes celulares baseadas em interneurônios inibitórios pode ser um mecanismo 

potencialmente explorável de controle de crises, como visto anteriormente. As 

células derivadas de eminência ganglionar média, quando transplantadas no 

hipocampo epiléptico, integram-se, migram, diferenciam-se em neurônios 

inibitórios, formam sinapses funcionais com os neurônios piramidais do 

hipocampo hospedeiro (Hsieh and Baraban, 2017). Servindo, desta maneira, como 

uma janela de oportunidades para a terapia celular na condição epiléptica. Sob esta 

óptica, Baraban e colaboradores (Baraban et al., 2009) realizaram o transplante de 

progenitores inibitórios no neocórtex de camundongos modificados geneticamente 

para ter crises (Kv1.1 -/-) e após um período de 30 dias, com monitoramento por 

vídeo-EEG, os animais apresentaram redução na frequência e na duração das 

crises. Os autores mencionam o potencial inibitório destas células e afirmam, por 

comprovação com os experimentos in vitro, que a inibição cortical mediada por 

GABA, aumenta após o transplante. Aqui, vale mencionar que a depender do modo 

de cultivo destas células, elas podem se diferenciar em diferentes tipos neurais. 

Waldau e colaboradores encontraram, três meses após o transplante, além de 

neurônios inibitórios (~10%), uma porcentagem de astrócitos (~60%) e de 

oligodendrócitos (~5%), enfatizando a adição desta vasta população de células no 

hipocampo de animais cronicamente epilepticos (Waldau et al., 2010). Outros 

autores também mencionam esta diversidade celular após o transplante (Raedt et 

al., 2009; Hunt et al., 2013; Romariz et al., 2016; Casalia et al., 2017). De maneira 
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mais detalhada, após o transplante células da eminência ganglionar média, a fresco 

ou cultivada como neuroesfera, (Romariz et al., 2016) encontraram redução na 

frequência e duração total das crises espontâneas do tipo 4 e 5 da escala de Racine 

nos animais que receberam as células a fresco. E redução apenas na frequência e 

duração das crises do tipo 4 nos animais do grupo da neuroesfera. Os autores 

discutem que, os progenitores a fresco por apresentaram maior diferenciação em 

interneurônios inibitórios, formam conexões sinápticas e por isso, maior efeito 

terapêutico. Em contrapartida, quando cultivadas como neuroesferas, estas células 

diferenciaram-se principalmente em astrócitos, e assim, a redução da 

excitabilidade neural dá-se pelo controle da inflamação e pela liberação de fatores 

tróficos (Romariz et al., 2016). Como a condição epiléptica é marcada, 

principalmente pela morte neuronal (esclerose hipocampal), não se discute a 

respeito da influência dos diversos tipos neurais no controle das crises, nem se tem 

o controle desta diferenciação in vivo, após o transplante. Neste caso, que foi a 

abordagem utilizada neste trabalho, o enfoque foi realizar o transplante de um tipo 

celular no qual já se sabia o fenótipo antes do transplante. Nesta perspectiva, 

realizamos a correlação entre o número total de astrócitos sobreviventes no giro 

denteado e as crises espontâneas (Figura 52). Entretanto, apenas um animal 

apresentou uma crise espontânea e assim, não foi possível atribuir valores 

significativos para esta correlação e nem discussão sobre este tópico.  

Para a ELT, o hipocampo é o primeiro sítio de escolha para a terapia celular. 

Acredita-se que é nesta região que ocorrem as alterações anatômicas e 

fisiopatológicas responsáveis pela geração, deflagração e propagação das crises 

(para uma revisão, ver (Ratzliff et al., 2002). Sob esta óptica, Hunt e colaboradores 

transplantaram progenitores GABAérgicos no hipocampo e na amígdala de animais 

cronicamente epilépticos e encontraram redução de 90% na frequência de crises 

espontâneas apenas nos animais que receberam o transplante no hipocampo. Os 

autores não encontraram diferença na duração dos eventos eletrográficos e nem 

na severidade das crises comportamentais entre os grupos. Entretanto, ambos os 

grupos apresentaram atenuação dos déficits cognitivos e comportamentais 

associados. Os autores discutem a importância de repor os neurônios inibitórios 

perdidos na condição epiléptica e que, apesar da morte neuronal ser generalizada 

neste modelo, o sítio do transplante é importante (Hunt et al., 2013). Aqui, um 
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grupo de animais apresentou astrócitos no córtex e, embora não tenhamos achado 

diferença estatística (considerando um p<0,05) em relação à frequência e à 

duração das crises epilépticas, 20% dos animais do grupo SE- Astro GD 

apresentaram crises espontâneas, versus 60% e 40% dos animais do grupo SE- 

Astro Córtex e SE-Salina, respectivamente. Considerando-se o número de crises 

espontâneas registradas neste trabalho, o animal do grupo SE-Astro GD 

apresentou apenas uma crise epiléptica, assim, não foi possível realizar 

comparações estatísticas com este grupo. Entretanto, ao se comparar a severidade 

das crises comportamentais entre os grupos SE-Salina e SE-Astro Córtex, houve 

redução na severidade das crises comportamentais. Kesslak e colaboradores 

reportaram que astrócitos imaturos, quando transplantados no córtex frontal de 

roedores com lesão cortical, foram efetivos em melhorar o comportamento, 

mensurado pelo teste de memória espacial. Estes autores sugerem que os 

astrócitos, nesta condição, são uma fonte contínua de fatores neurotróficos e de 

potencial de regeneração tecidual no córtex (Kesslak et al., 1986). E outros 

trabalhos, com estes mesmos resultados na recuperação comportamental, sugerem 

que as características de migração e de comunicação com o tecido hospedeiro 

podem contribuir com este potencial terapêutico dos astrócitos, enfatizando seu 

potencial de liberação de fatores tróficos no tecido hospedeiro (Bradbury et al., 

1995), Em contrapartida, pesquisadores transplantaram astrócitos imaturos no 

estriato de roedores com lesão unilateral por ácido caínico e avaliaram a 

recuperação comportamental funcional por meio do teste de rotação. Os autores 

não encontraram diferença entre os grupos e, apesar de não terem quantificado os 

fatores tróficos, discutem que este resultado pode ter sido influenciado pela 

quantidade insuficiente desses no sítio de transplante e pela maturação dos 

astrócitos, que pode ter dificultado a recuperação tecidual (Kesslak et al., 1988; Lu 

et al., 1993). Apesar das técnicas de realização destes experimentos serem mais 

simples do que as utilizadas aqui, eles relatam a influência dos astrócitos, quando 

localizados no córtex na recuperação comportamental. 

Em nosso trabalho, os animais cronicamente epilépticos foram perfundidos 

em dois momentos distintos após o transplante: dois e sete meses (Figura 9). 

Primeiramente, respondemos se haveria diferença na morfologia dos astrócitos 

entre os grupos e observamos que a morfologia foi variada e complexa entre os 



126 

 

animais dos diferentes grupos analisados (ver Resultados, tópico 4.3) e em 

segundo lugar, se haveria diferença no perfil eletrofisiológico destes animais. Por 

questões de limitação experimental, não obtivemos número de animais registrados 

eletrofisiologicamente suficientes para realizar esta separação e optamos por 

tratá-los como um grupo só (ver Resultados, tópicos 4.4 e 4.5). Entretanto, 

considerando-se a importância de avaliar diferentes períodos após o transplante, 

um trabalho bem recente de Casalia e colaboradores registraram a atividade 

epileptiforme (vídeo-EEG) de camundongos epilépticos por até 270 dias (9 meses) 

após o transplante e a atividade eletrofisiológica das células in vitro. Neste 

trabalho, progenitores inibitórios oriundos da eminência ganglionar média foram 

transplantados, bilateralmente, no hipocampo. Além da redução na frequência 

média das crises e no número total de crises eletrográficas entre 180 e 210 dias, 

estes animais apresentaram melhoras nos testes comportamentais e pela 

quantificação in vitro (voltage-clamp), houve aumento dos potenciais inibitórios 

pós-sinápticos. Assim, estes autores sugerem que o potencial terapêutico destas 

células se mantém ao longo do tempo. Adicionalmente, estes autores também 

transplantaram progenitores inibitórios derivados da eminência ganglionar caudal 

e não encontraram resultados positivos para as epilepsias, enfatizando assim, a 

importância do tipo celular transplantado (Casalia et al., 2017).  

 

5.5 Efeito do transplante celular sobre marcadores eletrográficos da 

condição epiléptica  

As espículas interictais, juntamente com as crises espontâneas e recorrentes 

são biomarcadores clássicos da condição epiléptica. Neste trabalho, as espículas 

interictais foram divididas em dois tipos, ambas positivas e de alta amplitude, com 

uma delas (tipo II), apresentando oscilações de alta frequência em seu pico (Figura 

42). A segregação das espículas interictais não é comumente realizada nos 

trabalhos da área, apesar de que, recentemente foi demonstrado que espículas 

interictais hipocampais (mas não extra-hipocampais) resultam em prejuízos do 

acoplamento hipocampo-córtex e consequente piora cognitiva (Gelinas et al., 

2016). Por isso, ressolvemos avaliar se o transplante de astrócios seria capaz de 

atenuar o perfil das espículas interictais. Importante ressaltar que nem todos os 

animais apresentaram ambos os tipos de espículas, o que, em parte, atribuímos à 
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variações na posição dos eletrodos entre os distintos animais e que nenhum animal 

controle apresentou espículas de qualquer tipo. Para o grupo SE-Salina, 80% dos 

animais apresentaram a espícula do tipo I e 70% do tipo II. Os animais do SE-Astro 

Córtex: 60% do tipo I e 20% do tipo II. Para os animais do grupo SE-Astro GD: 40% 

do tipo I e 20% do tipo II. Conforme mencionado anteriormente, esse tipo de 

atividade não foi observado em animais não submetidos ao SE. A grande parte dos 

trabalhos com registro eletrofisiológico encontrados na literatura, realizaram o 

transplante de forma bilateral (Thompson and Suchomelova, 2004; Hunt et al., 

2013; Cunningham et al., 2014) e aqueles com o transplante de forma unilateral, 

não fizeram menção e nem distinção da atividade epileptiforme entre os 

hemisférios (Fine, 1990; Huber et al., 2001; Jing et al., 2009; Shen et al., 2010). Este 

foi um dos objetivos do nosso trabalho. Aqui, os eventos foram síncronos entre os 

hemisférios e a morfologia (isto é, amplitude, duração e frequência de ocorrência) 

foi semelhante nos hipocampos tratado (ipsilateral) e não tratado (contralateral).  

Algumas linhas de pesquisa sugerem que o aumento da excitabilidade 

neural pode promover a ocorrência de espículas interictais ao qual, ao atingir uma 

densidade temporal e espacial crítica, ocasionam as crises epilépticas, sugerindo 

assim, uma relação causal entre as espículas e a ictiogênese. (Avoli, 2001; De Curtis 

and Avanzini, 2001; Avoli et al., 2006). Entretanto, há evidências que sugerem que 

a frequência de ocorrência das espículas interictais permanece constante ou 

mesmo reduzida antes das crises epilépticas, sendo assim, um efeito de proteção 

para as crises (Librizzi and De Curtis, 2003). Neste trabalho, todos os animais que 

apresentaram crises espontâneas e recorrentes, independentemente do grupo, 

apresentaram IIS, bilateralmente. Por outro lado, não podemos assumir que a 

ocorrência destes eventos preveniu o aparecimento das crises epilépticas nos 

demais animais. Uma vez que nosso tempo de registro foi limitado para 100 horas 

de seguimento/ animal e que, apesar de alguns animais terem apresentado IIS sem 

crises, não foi nosso objetivo avaliar esta dinâmica. Acreditamos que a ocorrência 

destes eventos está mais associada com a severidade do estado epiléptico, 

quantificado após a administração da pilocarpina. As mudanças nas propriedades 

das IIS (ocorrência, forma, amplitude, duração, intervalo entre eventos) podem 

refletir estados diferentes do funcionamento do circuito neuronal e assim, 

apresentar diferentes impactos na condição epiléptica. Num ensaio clínico sobre a 
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relação entre a frequência de IIS e crises espontâneas, Karoly e colaboradores 

(2016) não encontraram relação direta entre os fenômenos: em um subgrupo, 

houve aumento na frequência das espículas antes das crises espontâneas e em 

outro, diminuição. Assim, sugerem que as IIS e as crises espontâneas apresentam 

probabilidades similares de distribuição e que não são fenômenos independentes 

(Karoly et al., 2016).  

No modelo da ELT induzida por pilocarpina ou ácido caínico, Chauvière e 

colaboradores encontraram dois tipos de IIS: Tipo I: espícula aguda seguida por 

oscilação de longa duração e o Tipo II: espícula, de menor amplitude e sem 

oscilação (Chauvière et al., 2012). Eles definiram que o tipo I, mais complexa, pode 

corresponder ao recrutamento de grandes populações de células excitatórias e 

inibitórias, enquanto que o tipo II pode recrutar células excitatórias em um nível 

mais local. A co-ocorrência de IIS e oscilações de alta frequência já foi descrita 

anteriormente e envolvem descarga neuronal síncrona. É possível que a sua 

geração regule, por mudanças locais ou globais, o aumento na sincronia ou 

excitabilidade o que pode promover crises. Apesar de saber que estes tipos de 

espículas correspondem a dois tipos distintos de atividade, não é possível 

estabelecer, ainda, a fonte geradora das espículas. E corroborando com nossos 

resultados (Figura 42), o tipo I (sem oscilação de alta frequência) foi mais 

numeroso do que o tipo II (com oscilação de alta frequência). 

De acordo com a literatura, a ocorrência das espículas interictais é maior 

durante o sono de ondas lentas e durante os períodos de imobilidade ou 

consumação (Staba et al., 2004; Bagshaw et al., 2013; Rocamora et al., 2013; Salami 

et al., 2014). Aqui, nós avaliamos a ocorrência de IIS de acordo com as fases do 

ciclo sono vigília, e apesar de não ter encontrado diferença entre os grupos ou 

entre os hemisférios, a frequência de ocorrência variou entre os estados (Figura 44 

e 45). Os trabalhos que realizam os estudos das IIS após o uso da terapia celular, na 

epilepsia, são poucos e por serem fenômenos de maior ocorrência na condição 

epiléptica, é mais difícil identificar diferenças significativas entre estes eventos e 

entre as condições estudadas. Apesar da pobre descrição da morfologia destes 

eventos na literatura, sabemos, por nossos resultados, que sua morfologia é 

complexa, variável, dependente do posicionamento dos eletrodos e que seu padrão 

de ocorrência muda ao longo do ciclo sono-vigília e ao longo dos dias de vida 
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epiléptica. Assim, análises cuidadosas e refinadas devem ser realizadas para 

separar bem estes eventos. Aqui, não houve diferença quanto ao tipo e a frequência 

das IIS, entre os grupos tratados e/ou entre os hemisférios. Neste contexto, o 

grupo de Lin (2010) quantificou as espículas interictais após o transplante 

unilateral de células-tronco hipocampais no hipocampo de ratos cronicamente 

epilépticos (ácido caínico intrahipocampal) e encontraram redução na frequência e 

na amplitude dos eventos a partir da 4ª semana após o tratamento e este efeito 

durou por até 24 semanas após o transplante (Shen et al., 2010). Além dos autores 

não explicarem os possíveis mecanismos envolvidos na redução dos eventos, não 

mencionaram sobre a severidade do SE entre os grupos. Sabemos que quanto 

maior a severidade do estado epiléptico, maior a probabilidade de detecção dos 

eventos epileptiformes (Cavalheiro et al., 1991; Ben-Ari, 2006). Infelizmente, não 

houve detalhamento da metodologia da quantificação das espículas e as diferenças 

entre os hemisférios (tratado e sham) não foram mostradas. Em outro contexto, 

células-tronco neurais foram transplantadas no hipocampo de animais epilépticos 

(modelo do ácido caínico) e houve diminuição na frequência das IIS duas e três 

semanas após o tratamento. Os autores também mostraram correlação negativa 

entre a frequência de espículas e o número de células sobreviventes, 

principalmente quando as células foram encontradas próximas à zona granular do 

GD (Jing et al., 2009). Apesar de ser objetivo desta tese, não foi possível realizar a 

correlação linear entre o número de astrócitos encontrados e/ou a densidade da 

fluorescência com as IIS (Figura 47) em decorrência da variabilidade da frequência 

de ocorrência das IIS e do número de astrócitos encontrados no GD. Abordando 

outro modo de indução de ELT, a pilocarpina, (Long et al., 2012) realizaram o 

transplante de células estromais da medula óssea no ventrículo lateral de ratos 

epilépticos e analisaram a frequência de ocorrência das espículas interictais 

durante as primeiras quatro semanas após o transplante. Houve redução na 

frequência de ocorrência da IIS ao longo dos dias (3o ao 28o), principalmente no 

14o dia após o transplante. Estes autores registraram apenas 30 minutos por 

animal, não detalharam o método de classificação e de quantificação das IIS e 

também não explicaram os mecanismos envolvidos nesta recuperação. Estes 

trabalhos são exemplos do quão delicado é esta abordagem e enfatizam a 

importância de analisar outros biomarcadores da condição epiléptica, além das 
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crises e das alterações anatomopatológicas após o transplante. De fato, análises 

refinadas devem ser realizadas e os parâmetros, os mais controlados e 

padronizados possíveis, como por exemplo: severidade e duração do SE, tempo de 

vida epiléptica, tempo pós-transplante, sobrevivência das células e a fase do ciclo 

sono-vigília analisada.  

 

5.6 Astrócitos como potencial terapêutico para a epilepsia do lobo temporal 

Nas últimas duas décadas, a visão sobre os astrócitos mudou 

consideravelmente. Antes, eram conhecidos apenas por proporcionar um ambiente 

estrutural e metabólico para neurônios e atualmente, estão ativamente envolvidos 

em aspectos fisiológicos e patológicos do SNC (Para uma revisão, ver (Sofroniew 

and Vinters, 2010). São células essenciais para o desenvolvimento adequado do 

SNC, para o equilíbrio extracelular de íons, de fluidos e de neurotransmissores, 

para a modulação da sinalização neuronal e estão ativamente envolvidos no 

controle da inflamação (Pekny and Nilsson, 2005; Jourdain et al., 2007; Nilsson and 

Pekny, 2007; Devinsky et al., 2013) Além disso, funcionam como progenitores 

neurais, por produzir continuamente novos astrócitos e neurônios (Berninger et 

al., 2007; Costa et al., 2010; Heinrich et al., 2011; Chouchane et al., 2017). Diante 

desta sucinta explanação, parece ser factível pensar nos astrócitos, em especial os 

imaturos, como estratégia terapêutica para as epilepsias e/ou para fornecer efeito 

preventivo para esta condição. De fato, a geração de abordagens de terapias 

celulares para reposição de células gliais (e não só neuronais) em tecidos lesados, 

assim como no desenvolvimento de fármacos tendo como alvo as células gliais, 

poderá abrir novas perspectivas para a restauração do SNC. 

Para as epilepsias, os astrócitos imaturos exercem neuroproteção por inibir 

a produção tóxica de óxido nítrico pelas células da micróglia, por modular 

proteínas e/ou por conferir neuroproteção por controlar/suprimir os astrócitos 

reativos, característicos da condição epiléptica (para uma revisão, ver (Crunelli et 

al., 2015). Adicionalmente, secretam fatores neurotróficos como os derivados da 

glia, do cérebro e de crescimento neural, promovendo assim, a sobrevivência 

neuronal, reparo tecidual, recuperação funcional e plasticidade sináptica (Silver et 

al., 1990; Smith and Miller, 1991; Wunderlich et al., 1994; Smith-thomas et al., 

1995; Filous et al., 2010)). Adicionalmente, a arborização variada dos astrócitos 
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apresenta diferentes receptores e transportadores que mediam a função primária 

de homeostase. Alguns dos principais são os canais retificadores de potássio e o 

receptor da aquaporine, que regulam os níveis de potássio extracelular e as 

mudanças osmóticas (Bindocci et al., 2017).  

Recentemente, um estudo sobre a função dos astrócitos nos efeitos 

protetivos de diferentes doses de β-estradiol na epilepsia induzida pela 

pilocarpina mostrou que baixas e altas doses de β-estradiol reduziram a 

severidade das crises epilépticas e aumentaram a latência para as crises. Os 

autores encontraram aumento significativo da expressão de GLT-1 e da 

glutamina sintetase e a diminuição de glutamato. Desta forma, a função 

fisiológica do astrócito pelo ciclo glutamato-glutamina sintetase provavelmente 

diminuiu a atividade epileptiforme (Sarfi et al., 2017).  

Os achados deste trabalho enfatizam a viabilidade da terapia celular para 

o tratamento das epilepsias, em especial, o uso de astrócitos para a epilepsia do 

lobo temporal e reforçam a importância do sítio do transplante para a redução da 

atividade epileptiforme. Apesar dos resultados positivos encontrados, 

principalmente em relação à sobrevivência, migração, sítio correto do transplante 

dos astrócitos e a sua associação com os eventos epileptiformes registrados, não 

avaliamos a integração e a funcionalidade dos astrócitos no hipocampo do 

hospedeiro.  

Assim, é necessário entender os mecanismos, in vivo, pelos quais os 

astrócitos podem atenuar a atividade epileptiforme. Neste contexto, passos 

futuros deste trabalho envolvem quantificar a expressão de marcadores 

astrocitário in vitro e correlacionar com os resultados obtidos in vivo.
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5 CONCLUSÕES 

“Conhecimento não é aquilo que você sabe, mas o que você faz com aquilo que 

você sabe. “ Aldous Huxley 

 

O presente trabalho avaliou os efeitos terapêuticos do transplante unilateral 

de astrócitos no hipocampo dorsal de camundongos cronicamente epilépticos 

sobre a frequência, a duração e a severidade das crises espontâneas e recorrentes e 

sobre a atividade interictal, analisada por meio das espículas e das oscilações de 

alta frequência. Além de expor a viabilidade, in vitro e em in vivo, dos astrócitos 

GFP positivos.  

Nossos resultados mostram que: 

 

1. O processo de isolamento e de cultivo de astrócitos GFP oriundos de 

camundongos C57BL/6 que expressam a proteína GFP, 5 – 7 dias após o 

nascimento foi um método de aplicabilidade e reprodutibilidade eficazes, 

permitindo a pureza e viabilidade celular, imprescindível para o sucesso do 

transplante.  

2. Os astrócitos transplantados em animais cronicamente epilépticos 

sobreviveram por um período de até 7 meses, migraram e se estabeleceram 

preferencialmente no hilo e nas camadas granular e molecular do giro 

denteado. 

3. Os astrócitos transplantados em animais naïve sobreviveram por um 

período de até 12 meses, migraram e também se estabeleceram 

preferencialmente no hilo e nas camadas granular e molecular do giro 

denteado. 

4. Células atípicas, disformes ou sugestivas de um desenvolvimento tumoral 

não foram identificadas.  

5. A presença de astrócitos no hipocampo de animais cronicamente 

epilépticos não modificou a morfologia, periodicidade ou frequência das 

espículas interictais registradas no hipocampo tratado em comparação com 

o que não recebeu.  
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6. Apesar da numérica redução na frequência de crises eletrógráficas nos 

animais tratados, não houve diferença estatística entre os grupos.  

7. O transplante dos astrócitos não modificou a duração das crises 

eletrográficas entre os grupos experimentais. 

8. Os animais, cujos transplantes resultaram em astrócitos no córtex cerebral 

apresentaram redução na severidade das crises comportamentais quando 

comparado com os animais do grupo epiléptico controle.  

 

Os resultados aqui obtidos são uma perspectiva para o uso da terapia 

celular nas epilepsias e em especial, dos astrócitos imaturos. Refinar as técnicas 

de produção, manutenção e transplante celular, bem como a compreensão dos 

modelos beneficiados, do número ideal de células, da taxa de sobrevivência e da 

janela terapêutica ideal, bem como a quantificação da expressão de marcadores 

in vitro e correlação com os resultados obtidos in vivo, é, portanto, fundamental 

para a consolidação desta promissora abordagem terapêutica, em especial para o 

tratamento das epilepsias de difícil controle, como é o caso das epilepsias do lobo 

temporal.  
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