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ARAÚJO, C.P. Evolução comportamental em modelo de epilepsia do lobo 

temporal induzido pela administração intra-hipocampal de pilocarpina. 

2018. 73 p. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação em 

Neurociências, Ice/UFRN. 

RESUMO 

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

focal. Modelos animais reproduzem a condição humana por meio da 

administração sistêmica de pilocarpina (PILO) ou ácido caínico (KA). 

Experimentalmente, esses modelos envolvem um insulto inicial (status 

epilepticus - SE), que resulta em morte neuronal, reorganização estrutural e 

crises espontâneas e recorrentes, além de prejuízos de performance em 

diversas tarefas comportamentais. As estruturas neurais associadas aos 

prejuízos cognitivos desses modelos não são inteiramente conhecidas, e 

provavelmente a existência de múltiplos focos epilépticos contribui para a 

variabilidade experimental frequentemente observada. Como forma de reduzir 

o aparecimento de múltiplos focos epilépticos, propomos um protocolo no qual 

os agentes convulsivantes são administrados localmente (i.e., diretamente em 

um hipocampo ao invés da via intraperitoneal, i.p.). Apesar de estudos com KA 

em camundongos já terem sido realizados, nenhum trabalho avaliou os efeitos 

da administração intra-hipocampal (ihpc) de PILO em camundongos. Assim, 

neste trabalho é apresentado os efeitos comportamentais agudos e crônicos da 

aplicação ihpc de 4 doses de PILO (70, 245, 400 e 700 µg, diluídas em 1 µL) 

em camundongo anestesiados com isoflurano. Animais tratados com KA (20 

mM, 50 nL) e cloreto de sódio (0,9%) foram usadas como tratamentos controle. 

Observamos uma correlação entre a severidade do SE (quantificado 

agudamente por escalas e de maneira indireta, por meio da evolução ponderal) 

e a concentração de PILO administrada. Ao contrário do observado quando 

dada sistemicamente, o tratamento ihpc (n = 63) não resulta em crises tônicas, 

contribuindo para a baixa mortalidade do modelo (ihpc: 4/62; ip: 10/11). No 

período crônico (1 mês após o SE), camundongos tratados com altas doses de 

PILO apresentaram crises espontâneas, assim como os animais tratados com 

KA. Testes comportamentais revelaram que animais epilépticos (independente 

do agente convulsivante) apresentam maior ambulação estereotipada (campo 



 
 

aberto) que animais do grupo controle. Em testes de memória dependentes do 

hipocampo, o tratamento com PILO, especialmente em altas doses, prejudicou 

o desempenho na tarefa de reconhecimento de objetos, mas não no labirinto 

de Barnes. Animais do grupo KA apresentaram desempenho inferior em todos 

os testes, quando comparado ao grupo PILO (alta dose). Em conjunto, nossos 

resultados demonstram que a administração ihpc de PILO em camundongos 

resulta em crises espontâneas e recorrentes, além de prejuízos cognitivos 

moderados (compatíveis com as comorbidades observadas em seres humanos 

com ELT), além de baixa mortalidade. Acreditamos que o presente modelo 

apresenta validade de face para ELT, podendo servir como alternativa aos 

modelos do KA (cujo custo é alto) e à via de administração (cuja mortalidade é 

alta quando a PILO é administrada sistemicamente). 

 

Palavras-chave: Epilepsia do Lobo Temporal, comorbidade, pilocarpina, ácido 

caínico, hipocampo, memória. 



 
 

ABSTRACT 
 

Temporal Lobe Epilepsy (TLE) is the most common form of focal 

epilepsy. The human condition can be modeled in animals by the systemic 

administration of pilocarpine (PILO) or kainic acid (KA). The experimental 

approach involves an initial insult (status epilepticus -  SE) resulting in wide-

spread cell death, structural reorganization, chronic spontaneous seizures and, 

impaired performance in memory tasks and anhedonia. The identification of the 

anatomical substrates related to the cognitive impairments in those models is 

not entirely known, since systemic administration may lead to multiple epileptic 

foci. To minimize the impact of spatially distributed, numerous epileptic foci, on 

cognitive performance, we present a protocol in which the convulsant agent is 

administered directly in the target structure of interest (i.e., straight into the 

hippocampus). This approach has been used for KA in mice, but no systematic 

study has evaluated the effects of intrahippocampal administration of PILO. 

Here, we described the acute and chronic behavioral effects of the 

intrahippocampal administration of PILO (4 doses: 70, 245, 400 e 700 µg, in 1 

µL) in mice during isoflurane anesthesia. KA (20 mM, 50 nL) and saline (0.9 %) 

were used as positive and negative controls, respectively. The results show a 

correlation between the severity of the SE and the dose of PILO given 

(measured acutely by behavioral scores and indirectly through the evolution of 

weight). Interestingly, intrahippocampal PILO injection (N=62) did not elicit tonic 

seizures, as commonly observed after systemic administration which 

contributed to the low mortality rate of the model (4 out of 63 and 10 out of 11, 

respectively). In the chronic phase (1 month after SE), mice treated with high 

doses of PILO and KA presented spontaneous seizures. Behavioral tests 

revealed that epileptic animals (independent of the convulsive drug used) 

present higher stereotyped ambulation (in the open-field) than animals from the 

control group. In hippocampal-dependent memory tests, PILO treatment, 

especially at high doses, impaired performance in the object recognition task, 

but not in the Barnes maze. Animals from the KA group presented impaired 

performance in all memory tests compared with the PILO group (high dose). 

Taken together, our results demonstrate that ihpc administration of PILO in 

mice results in spontaneous and recurrent seizures, as well as moderate 



 
 

cognitive impairment (compatible with comorbidities observed in humans with 

TLE), and low mortality rate. We believe that the present model has face validity 

for human TLE, and may serve as an alternative to KA models (which are 

expensive) and to the route of administration (high mortality when PILO is 

administered systemically). 

 

Keywords: Temporal Lobe Epilepsy, comorbidity, pilocarpine, kainic acid, 

hippocampus, memory. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Escrituras das civilizações Mesopotâmicas descrevem uma crise, que é 

caracterizada pelo giro de pescoço para o lado esquerdo, tônus muscular nas 

mãos e pés, presença de automatismo facial e secreção espumosa fluindo da 

boca, seguida de uma perda de consciência. Essa foi uma das primeiras 

descrições em texto acádios, em torno de 2000 anos a.C, de uma crise 

epiléptica, atribuindo à epilepsia um caráter mágico e sagrado por acreditar de 

se tratar de invocações e manifestações de espíritos do mal ou uma decepção 

divina. No século IV a.C, escrituras hipocráticas caracterizavam a epilepsia por 

uma doença hereditária e de causa natural, tentando desmistificar a ideia de 

“doença sagrada”. Somente no século XIX houve o delineamento dos tipos de 

crises, o reconhecimento e a distinção dos fenômenos epilépticos menores e a 

descoberta do brometo, o primeiro medicamento utilizado para controlar as 

crises epilépticas (TEMKIN, 1971). 

 

1.1 EPILEPSIA 

 

De acordo com a última classificação da International League Against 

Epilepsy (2017) (Liga Internacional contra a Epilepsia - ILAE), modificada a 

partir dos documentos diretivos de 1981 e 2010, as epilepsias podem ser 

definidas como síndromes neurológicas crônicas que afetam aproximadamente 

1% da população mundial (ROWLEY & PATEL, 2013), são caracterizadas por 

crises (convulsivas ou não) resultado da atividade neuronal síncrona, rítmica, 

anormal e transitória, podendo levar a perda de consciência ou não 

(SCHEFFER et al., 2017).  

Clinicamente falando, o diagnóstico é definido quando o paciente 

apresenta pelo menos duas crises espontâneas, ocorrendo em um tempo 

maior que 24 horas entre elas. A epilepsia é considerada resolvida para 

indivíduos que permaneceram livres de crises por, pelo menos, 10 anos e sem 

utilização de fármacos antiepilépticos pelos últimos 5 anos (FISHER et al., 

2014).  
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A epilepsia é uma condição relativamente comum na população geral e 

uma das doenças mais frequentemente na neurologia clínica. De acordo com a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), a epilepsia é um problema de saúde 

pública que atinge cerca de 50 milhões de pessoas no mundo. Esta prevalência 

pode chegar a 2% da população em países em desenvolvimento (BROWNE & 

HOLMES, 2001). Recentemente, FIEST e colaboradores (2017) publicou uma 

revisão mostrando que a prevalência e a incidência da epilepsia é mais alta em 

países de baixa e média renda do que nos países desenvolvidos. Fatores como 

saneamento básico e investimento em saúde podem estar relacionado à 

prevalência e incidência da epilepsia. 

 O impacto das epilepsias na qualidade de vida de uma população é 

atualmente avaliado por um indicador que mensura a mortalidade precoce e os 

anos de vida perdidos por incapacidade (DALY, do inglês, Disability – Adjusted 

Life Years). Por meio desta métrica, a OMS avalia estimativas de morbidade 

(incidência, prevalência, severidade, duração) e mortalidade atribuídas a uma 

doença. Para as epilepsias, a incidência estimada na população ocidental é de 

1 caso para cada 2000 pessoas por ano (YACUBIAN; CONTRERAS-

CAICEDO; RIOS-POHL, 2014). Nestes países, acredita-se que 60% a 90% dos 

indivíduos com epilepsia não recebem tratamento adequado (BEGLEY et al., 

2000). Diante dessa problemática, pesquisas clínicas e experimentais sobre as 

epilepsias são fundamentais para melhorar a qualidade de vida desses 

pacientes. 

A identificação dos tipos de crise é fundamental para a determinação do 

tipo de epilepsia com consequências para o tratamento farmacológico. 

Entretanto, a diversidade de apresentações da patologia dificulta o 

agrupamento dos tipos, o que é reforçado pelas constantes alterações de 

nomenclatura e agrupamento de crises e epilepsias realizados pela ILAE 

(FISHER et al., 2017; SCHEFFER et al., 2017). Por isso, é comum utilizarmos 

uma classificação operacional de crises epilépticas e epilepsia. Essa 

classificação inclui basicamente as manifestações comportamentais 

(semiologia) e que pode ser auxiliada por exames complementares, como a 

eletroencefalografia (EEG), herança familiar e genética, além de estudos de 

neuroimagem (e.g., ressonância magnética funcional, tomografia 

computadorizada). Assim, de acordo com a última classificação, as crises 
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epilépticas podem ser separadas em crises focais, crises generalizadas ou 

crises de origem desconhecidas.  As crises focais têm seu início pontual e bem 

definido e a atividade epileptiforme é restrita a um hemisfério, podendo ou não 

evoluir para uma crise tônico-clônico bilateral. As crises generalizadas têm um 

início em uma estrutura altamente conectada do encéfalo, havendo assim um 

rápido envolvimento de redes neurais bilaterais. Por fim, as crises 

desconhecidas têm etiologia não definida e podem apresentar características 

motoras ou não-motoras (FISHER et al., 2017; SCHEFFER et al., 2017).  

Atualmente, existem pelo menos 20 tipos de fármacos empregados no 

controle das crises epilépticas, tanto em monoterapia como combinados. 

Entretanto, em 30% dos pacientes as crises permanecem sem controle. Esses 

indivíduos apresentam, portanto uma refratariedade ao tratamento 

farmacológico. É importante lembrar que todas as drogas antiepilépticas, 

apesar do termo, tratam apenas dos sintomas, isto é, não são capazes de curar 

o indivíduo de suas crises recorrentes (LÖSCHER, 2002).   

Nos casos em que as drogas antiepilépticas são ineficazes no controle 

das crises, mesmo após o uso de vários agentes, 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 

epiléptico, quer seja pelos possíveis prejuízos cognitivos ou motores 

decorrentes desse procedimento (SCHULZE-BONHAGE et al., 2009). 

Dentre as epilepsias refratárias, destacam-se as epilepsias de lobo 

temporal, o tipo mais frequente de epilepsia focal nos adultos.  

 

1.2 EPILEPSIA DO LOBO TEMPORAL 

 

A Epilepsia do Lobo Temporal (ELT) é o tipo mais comum de epilepsia 

focal em adultos, constituindo cerca de 70% de todos os casos de epilepsia 

focal, além de ser a com maiores índices de refratariedade (TÉLLEZ-

ZENTENO; HERNÁNDEZ-RONQUILLO, 2012). A zona epileptogênica - uma 

definição teórica que inclui o número mínimo de neurônios necessários e 

suficientes para deflagrar uma crise espontânea (LÜDERS et al., 2006), 
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encontra-se em estruturas anatômicas do lobo temporal 

(PANAYIOTOPOULOS, 2011; SCHEFFER et al., 2017). 

A maioria dos pacientes com ELT apresenta história de insulto na 

infância, como convulsão febril de duração prolongada, traumatismo craniano, 

infecções e crises epilépticas repetidas ou prolongadas afebris. O insulto é 

seguido por um período latente caracterizado pela ausência de crises, que 

pode durar de meses a anos, até que se iniciam as crises recorrentes e 

espontâneas (MATHERN; PRETORIUS; BABB, 1995). 

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

clínicas, anatomopatológicas e eletrográficas (O’BRIEN et al., 1996). O primeiro 

tipo, 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; LÉVESQUE et al., 2017). O 

segundo tipo, a ELT neocortical ou lateral, é caracterizado por alterações 

metabólicas e/ou estruturais do neocórtex (BERG; SCHEFFER, 2011). Esta 

divisão tem importância clínica ao auxiliar na determinação das causas, 

tratamento e prognóstico das ELT.  

A ELT mesial 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 da importância para o tópico deste trabalho, é sobre 

este tipo de ELT que faremos referência. 

De modo geral, a ELT mesial caracteriza-se por apresentar crises focais 

com sintomas cognitivos (SCHEFFER et al., 2017). Evidências de que as crises 

espontâneas na epilepsia ELT mesial tem origem em estruturas do sistema 

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

estudos realizados em modelos animais e em material proveniente de 

ressecções cirúrgicas (BARTOLOMEI et al., 2005; AVOLI; BIAGINI & DE 

CURTIS, 2006; BORTEL et al., 2010; CHO et al., 2015; LÉVESQUE et al., 

2017).  

Muitos fatores contribuem para a alta epileptogenicidade dessas regiões, 

tais como a formação de circuitos excitatórios recorrentes, facilidade para 

plasticidade sináptica, fragilidade dos circuitos inibitórios responsáveis pelo 

controle da excitação, presença de neurônios capazes de gerar disparos em 
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salvas, forte influência da concentração iônica local, presença de junções 

comunicantes (gap junctions) e possível susceptibilidade a interações enfáticas 

devido à grande compactação celular (para uma revisão sobre o tema, ver 

AVOLI et al., 2002; LÉVESQUE et al., 2017) 

A ELT mesial caracteriza-se por alterações estruturais importantes, com 

consequências em sua fisiopatologia, como a esclerose1 hipocampal (THOM, 

2014). Etiologia encontrada em 50-70% dos pacientes com ELTM refratária ao 

tratamento farmacológico (BABB AND BROWN, 1987; LEE et al., 1998) 

caracteriza-se por perda neuronal e gliose, especialmente de neurônios 

piramidais e interneurônios do Corno de Amon camada 3 (CA3), CA1, subículo 

e camada polimórfica (a.k.a., hilo) do giro denteado (MELDRUM, 1990; 

ARMSTRONG, 1993; (FISHER et al., 1998; WALKER, 2015; SEN et al., 2018). 

Curiosamente, células piramidais de CA2 e granulares do giro denteado 

aparentam ser resistentes à morte neuronal (THOM, 2014).  

Associada à morte neuronal, observa-se também a dispersão das 

células granulares do giro denteado, caracterizado pela justaposição das 

células com aumento da espessura da camada molecular e dos espaços 

intercelulares (HOUSER, 1990). Além disso, ocorre reorganização axonal, 

caracterizada por brotamentos de colaterais axonais das células granulares 

(fibras musgosas) na camada molecular interna do giro denteado (BABB et al., 

1991; LEITE et al., 1996) e reorganização de circuitos inibitórios hipocampais e 

corticais (DE LANEROLLE et al., 1989; DE FELIPE, 1999). Entretanto, 

alterações estruturais em indivíduos com ELT podem ser encontradas em 

regiões corticais extra-temporais, incluindo o córtex pré-frontal (PFC) e tálamo 

medial, sugerindo uma rede de atrofia mais extensa (KELLER et al., 2009).  

Dada a ampla reorganização estrutural multifocal observada em 

pacientes com ELT, pode-se perguntar qual seria a sua consequência para os 

diferentes tipos de processos cognitivos. De fato, alterações patológicas de 

humor, memória e motivação são frequentemente observadas em pacientes 

com ELT (BELL et al., 2011). As comorbidades, i.e., a coexistência de doenças 

ou transtornos juntamente com a condição epiléptica, apresentam-se como 

mais um desafio no tratamento das ELT (KANDRATAVICIUS et al., 2012). 

                                                        
1 Esclerose é o termo empregado para designar o enrijecimento tecidual, decorrente de morte e 
atrofia celular associada a uma inflamação crônica. 
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Abaixo, uma breve revisão das comorbidades associadas a ELT e suas 

variantes. 

 

  

1.3. COMORBIDADES 

 

Em saúde, o significado do termo comorbidade está longe de ser um 

consenso. Sua definição resulta em consequências importantes para o manejo 

clínico e a epidemiologia das doenças, além de aumentar a complexidade na 

gestão dos sistemas de saúde (VALDERAS et al., 2009). De maneira geral, 

comorbidade refere-se a co-existência de duas patologias ou a presença de um 

distúrbio adicional e não diretamente relacionado à uma doença primária pré-

existente (VALDERAS et al., 2009). No caso das epilepsias, determinar a 

etiologia das comorbidades é uma importante tarefa para os epileptologistas 

interessados em melhorar sua terapêutica (GAITATZIS; TRIMBLE; SANDER, 

2004). Uma das primeiras abordagens sugere que a epilepsia (incluindo seu 

tratamento farmacológico e consequências psicossociais) favorece a expressão 

de outros distúrbios. Outra hipótese inverte a relação de causalidade, de forma 

que a presença de um distúrbio psiquiátrico ou neurológico prévio deflagraria, 

em sua progressão clínica, a condição epiléptica. Finalmente, uma terceira 

hipótese propõe que os processos fisiológicos responsáveis pelas crises 

recorrentes são os mesmos envolvidos na expressão da comorbidade 

(SEIDENBERG; PULSIPHER; HERMANN, 2009). Abaixo, apresentaremos 

evidências da diversidade das comorbidades em pacientes com epilepsia e 

seus paralelos em modelos animais. Terminaremos apresentando a proposta 

dessa dissertação, que inclui um refinamento na produção do foco epiléptico, 

em modelos animais de epilepsia, como forma de controlar a extensão da 

reorganização neuronal e assim, melhor avaliar os prejuízos cognitivos 

relacionados a condição epiléptica. 

A associação entre epilepsia e transtornos mentais é conhecida desde a 

Antiguidade (TEMKIN, 1971). Estudos recentes sugerem que pessoas com 

epilepsia manifestam algum grau de comprometimento cognitivo, com 

implicações para sua qualidade de vida e atividades do cotidiano (VAN 
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RIJCKEVORSEL, 2006; SEIDENBERG; PULSIPHER; HERMANN, 2007). 

Ainda, diferentes tipos de epilepsia apresentam incidências de comorbidades 

variáveis. Por exemplo, pacientes com ELT têm maior incidência de 

comorbidades psiquiátricas (10 a 20%) do que pacientes com outros tipos de 

epilepsia (6%) (KANDRATAVICIUS; HALLAK; LEITE, 2007). Acredita-se que a 

reorganização de circuitos límbicos e frontais associados a condição epiléptica 

resultem em prejuízo na regulação das emoções e comportamento 

(GAITATZIS; TRIMBLE; SANDER, 2004). 

Dentre as comorbidades, a depressão (6-30%), o transtorno de 

ansiedade (10-25%) e as psicoses (2-7%) correspondem aos quadros mais 

comuns (GAITATZIS; TRIMBLE; SANDER, 2004; KANNER, 2009). Em adição 

a isto, a taxa de suicídio na população epiléptica (5-10%) é maior do que na 

população não epiléptica (1-2%) (SCHMITZ, 2005; KANNER, 2003). Importante 

salientar que esses números podem variar de acordo com a frequência de 

crises dos pacientes (SCHMITZ, 2005; KANNER, 2003). 

Comportamentalmente, 50% dos pacientes epilépticos com distúrbios 

psiquiátricos apresentam comportamentos específicos, tais como maior 

hostilidade, impulsividade, irritabilidade, agitação, raiva e comportamento 

agressivo (BRODIE et al., 2016). Essa observação reforça a ideia que a 

epilepsia deve ser considerada uma síndrome neurológica complexa, que vai 

além da simples presença de convulsões ou de um desequilíbrio da excitação e 

inibitação em circuitos neurais específicos (AVOLI et al., 2002). 

Há indícios de que a depressão tem uma relação neurobiológica 

bidirecional com epilepsia, onde pacientes com uma história de os transtornos 

de humor têm um risco quatro a sete vezes maior de desenvolver epilepsia 

(FORSGREN; NYSTRÖM, 1990; HESDORFFER et al., 2006). Esses dados 

parecem sugerir uma relação bidirecional entre depressão e epilepsia, 

contrariando a ideia de que a depressão seria apenas resultante da má 

qualidade de vida do paciente (KANNER, 2009).  

Nas epilepsias, tanto os quadros de depressão quanto de psicose 

podem ser classificados de acordo com sua relação temporal com as crises, 

sendo subdivididos em episódios ictais, peri-ictais e interictais. A depressão 

interictal (i.e., apresentada entre as crises) é o tipo mais freqüente e pode 

afetar até dois terços dos pacientes, especialmente aqueles com crises 
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regulares e severas (GAITATZIS, TRIMBLE, SANDER, 2004). Muitos pacientes 

com ELT desenvolvem sintomas depressivos interictais caracterizados por um 

curso flutuante e apresentação pleomórfica, incluindo sintomas como humor 

depressivo, ansiedade, irritabilidade, insônia e/ou medo (KANNER, 2009). 

Assim como na depressão, os transtornos psicóticos podem estar 

relacionados também de diferentes formas com a ELT, dependendo de sua 

relação temporal com as crises. As psicoses ictais podem ser temporariamente 

associadas às crises parciais (TOONE, 2000). Por outro lado, as psicoses peri 

ictais, que são as mais comuns, podem ser divididas em pré-ictais, quando os 

sintomas aparecem antes de uma crise, ou pós-ictais, quando são relacionadas 

de forma mais direta com o período imediatamente após a crise (LUAT et al., 

2008; DEVINSKY, 2008). Psicoses interictais caracterizam-se por episódios 

sem relação temporal com as crises epilépticas (KANDRATAVICIUS et al., 

2012; GONZÁLEZ MINGOT et al., 2013). 

Segundo ALDENKAMP & BODDE (2005), a presença de déficits 

cognitivos ou comportamentais nas epilepsias tem sua origem relacionada, 

frequentemente, aos danos estruturais sofridos pelo cérebro durante crises 

convulsivas, já que esses danos induzem alterações celulares e metabólicas 

progressivas relativas à perda neuronal hipocampal, neurogênese e 

reorganização sináptica. De fato, pelo menos 50% dos pacientes com epilepsia 

queixam-se de declínio cognitivo depois do início das crises (ALDENKAMP; 

BODDE, 2005).  

Alterações psiquiátricas podem emergir do uso de medicamentos 

antiepilépticos, como um de seus efeitos adversos. Em 2016, uma revisão 

sobre drogas antiepilépticas e seus efeitos psicotrópicos sugeriu que essa 

classe de fármacos, que também pode ser utilizada para tratamento de 

ansiedade, alterações de humor e manias, comumente deflagrava surtos 

depressivos, distúrbios de comportamento e/ou transtorno do déficit de atenção 

com hiperatividade (KANNER, 2016). Essas observações clínicas demonstram 

a grande complexidade dos fatores desencadeadores de comorbidades e suas 

distintas etiologias. Modelos animais são, portanto, uma importante ferramenta 

na busca pela compreensão da relação entre as alterações comportamentais e 

crises, degeneração neuronal, reorganização celular, tratamento farmacológico 

e extensão da zona epileptogênica. A seguir apresentaremos os principais 
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modelos animais de ELT e justificaremos a escolha da abordagem 

experimental utilizada nessa dissertação. 

  

1.4 MODELOS ANIMAIS 

 

Modelos experimentais de epilepsia permitem estudar, de forma 

controlada e parametrizada, os fenômenos de epileptogênese e ictogênese, 

além dos processos neurodegenerativos e de plasticidade neural associados à 

ELT humana (LEITE, GARCIA-CAIRASCO, CAVALHEIRO, 2002; BERTRAM, 

2007; SIMONATO et al., 2017). Para isso diversos modelos animais foram 

desenvolvidos nas últimas décadas com o intuito de reproduzir a patofisiogenia 

da ELT (BUCKMASTER, 2004; BERTRAM, 2007). Os modelos mais 

interessantes são aqueles capazes de produzir crises espontâneas e 

recorrentes, que frequentemente são observadas após um período de SE 

(SLOVITER, 2005). Exemplos incluêm a indução do SE por estimulação 

elétrica, como o abrasamento ou SE autossustentado, e pela administração de 

quimioconvulsivantes (tais como a PILO e o KA)(SHARMA et al., 2007). 

A administração dos quimioconvulsivantes pode-se dar de suas formas: 

por via (i) sistêmica, quando a substância é administrada no peritôneo (ip) ou 

no espaço subcutâneo (sc) ou (ii) localmente, no parênquima cerebral. Nesse 

segundo caso, injeções intra-hipocampais e intra-amígdala (ambas estruturas 

do sistema límbico) são as comumente utilizadas em modelos animais de 

epilepsia. A administração local busca suprimir a principal desvantagem da via 

sistêmica, que é a indução de múltiplos e distribuídos focos epilépticos no 

encéfalo do animal experimental. Nesse caso, o dano neuronal generalizado 

acaba sendo mais extenso do que o observado em seres humanos com ELT, e 

consequentemente, as alterações comportamentais observadas nesses 

modelos tendem a ser mais severas que as observadas em seres humanos 

(WIESER, 2004). Assim, administração local favorece a criação de um foco 

epiléptico focal (primário), o que seria mais similar à clínica (BEN-ARI, 1985; 

SPERK, 1994; BABB et al., 1995; LÖSCHER, 1999).  

Além disso, localmente, o quimioconvulsivantes não podem afetar 

diretamente outros aspectos do sistema nervoso central ou periférico. Isso é 
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importante na interpretação de alterações extra-hipocampais após insulto 

agudo, como sendo o resultado de fatores relacionados à epilepsia e não um 

efeito direto da ferramenta farmacológica. Além do mais, a mortalidade é muito 

menor em comparação com a injeção sistêmica de quimioconvulsivantes. 

Tendo em vista que esse trabalho é o primeiro a realizar administração 

ihpc de PILO em camundongos sob efeito de isoflurano, realizamos testes para 

saber se esse modelo crônico é capaz de provocar alterações 

comportamentais semelhantes aqueles encontrados em pacientes com ELT, 

sendo um modelo mais controlado para estudos entre a epilepsia e 

comorbidades. 

Alterações comportamentais associadas a epilepsia como hiperatividade 

e depressão (KANNER, 2008, 2011a), déficit de memória hipocampo-

dependente e espacial (BLUME, 2003; CARREÑO; DONAIRE; SÁNCHEZ-

CARPINTERO, 2008) e ansiedade (BEYENBURG et al., 2005; SWINKELS et 

al., 2006) estão presentes em pacientes com ELT e podem ser conferidas 

pelos testes comportamentais em modelos animais, como o teste utilizados 

nesse trabalho: (i) campo aberto para avaliar hiperatividade e ansiedade, assim 

como o de (ii) interação social para essa última medida citada, teste de 

preferência de sacarina para avaliar comportamentos relacionado à depressão 

e teste de reconhecimento de objeto e arena de Barnes para análise dos 

déficits na consolidação de memória, tanto de reconhecimento quanto espacial.  

A seguir falamos um pouco dos dois quimioconvulsivantes utilizados 

para realizar análises tanto na fase aguda quanto crônica da vida epiléptica do 

animal. 

1.4.1 PILOCARPINA 

 

O modelo experimental de epilepsia do lobo temporal produzido por 

indução de SE após administração do agonista muscarínico, pilocarpina, 

produz alterações celulares, eletrofisiológicas e comportamentais em roedores 

muito semelhantes àquelas observadas em humanos com esclerose mesial 

temporal (CLIFFORD et al., 1987; TURSKI et al., 1989;LEITE; BORTOLOTTO; 

CAVALHEIRO, 1990a). Neste modelo, os animais apresentam inicialmente um 

período de crises convulsivas intermitentes (SE; de 30min a 6h) seguido por 
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um período de latência, ausente de crises, precedendo o surgimento das crises 

recorrentes espontâneas (CREs) 20-30 dias após o SE (TURSKI et al., 1989; 

LEITE et al., 1990; CAVALHEIRO et al., 1991).  

A administração sistêmica da pilocarpina em ratos e camundongos foi 

desenvolvido para replicar a progressão geral de eventos, comportamento 

sequencial e alterações eletrográficas observadas em humanos com SE. Dada 

a sua capacidade de fornecer informações histológicas, bioquímicas e 

farmacológicas, a pilocarpina tem sido utilizada desde a sua introdução há 30 

anos e é considerada um modelo forte porque o seu uso induz as diferentes 

fases do estado epiléptico e também é caracterizado por convulsões 

generalizadas (TURSKI et al., 1983a, 1983b).  

A pilocarpina é um alcaloide extraído das folhas do Pilocarpus jaborandi 

que pode ser administrado diretamente no cérebro ou injetado por via 

intraperitoneal. Sua aplicação provoca várias lesões cerebrais com alterações 

comportamentais subsequentes. Especificamente, a pilocarpina (em doses de 

300 mg / kg) provoca crises que se iniciam com parada comportamental, 

automatismos orofaciais, clonias de membros anteriores que evoluem para 

crises focais e generalizadas (tônico-clônico) nos primeiros 90 minutos após a 

administração, culminando com o SE (CURIA et al., 2008). Desde sua 

descoberta, vários procedimentos têm sido desenvolvidos para avaliar os 

efeitos neuronais da administração de pilocarpina e sua correlação com as 

diferentes fases presentes na ELT e outras variáveis e medidas 

comportamentais (CURIA et al., 2008). 

Após o período latente, quando crises espontâneas e recorrentes 

passam a ocorrer, alterações comportamentais, tais como hiperlocomoção, 

prejuízo cognitivo em tarefas de memória espacial, respostas emocionais 

alteradas (ansiedade, medo condicionado, desamparo aprendido, vocalização 

ultrassônica) e anedonia, foram descritas (LEITE et al., 1990b; HARRIGAN; 

PEREDERY; PERSINGER, 1991; DETOUR et al., 2005; DOS SANTOS et al., 

2005; GRÖITICKE; HOFFMANN; LÖSCHER, 2007; MAZARATI et al., 2010). A 

interpretação corrente sugere que estes comportamentos são análogos às 

comorbidades psiquiátricas relatadas em pacientes com ELT, como a 

depressão e a esquizofrenia. Estudos recentes indicam que o 

comprometimento da neurotransmissão serotoninérgica e dopaminérgica, 
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assim como funções do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA) se 

correlacionam com as expressões comportamentais no modelo da PILO 

(SZYNDLER et al., 2002; (MAZARATI et al., 2009) 

 

1.4.2 ÁCIDO CAÍNICO 

 

Ácido caínico (KA) [2-carboxi-4 (1-metiletenil) -3-pirrolidiacético] é um 

agonista glutamatérgico, extraído da alga Digenea simplex apresentando dois 

tipos de receptores de alta afinidade, KA1 e KA2. Enquanto que o primeiro se 

encontra quase que exclusivamente em neurônios piramidais de CA3 e células 

granulares do giro denteado (HERB et al., 1992; BISCHOFF et al., 1997), o 

segundo é encontrado de maneira difusa por todo o encéfalo (HOLLMANN & 

HEINEMANN, 1994). 

A ativação do receptor é causada por uma despolarização de neurônios 

devido ao fluxo de cátions, como Na+, K + ou Ca2+ nesses receptores. Isso, por 

sua vez, destrói neurônios de várias regiões do cérebro, incluindo estruturas 

hipocampais e para-hipocampais. Além disso, vários estudos indicam que a 

injeção de KA induz uma lesão cerebral inicial, principalmente em células 

piramidais do hipocampo, que como consequência geram o SE seguido por um 

período latente e subsequentemente convulsões espontâneas (SCHWARCZ, 

ZACZEK, COYLE, 1978; TANAKA et al., 1982; MILLA,; CHAPMAN, 

MELDRUM, 1993; SMOLDERS et al., 1997; LINDEKENS et al., 2000). Assim, o 

KA está entre os quimioconvulsivantes mais utilizados e ajudou a desenvolver 

um novo modelo animal focado na reprodução e compreensão da patogênese 

da epilepsia (BEN-ARI, 1985; BEN-ARI; COSSART, 2000). Ratos tratados com 

KA geralmente apresentam, dentro de 48 h após a administração, 

hiperexcitabilidade e convulsões severas (período SE), causando danos 

extensos, principalmente em áreas do hipocampo, e a perda de células 

piramidais em CA1 e CA3. 

Apesar da mortalidade aguda do modelo ser baixa em camundongos 

(BOUILLERET et al., 1999), os animais apresentam poucas ou nenhuma crise 

espontânea no período crônico (RATTKA, BRANDT, LÖSCHER, 2013). 

Especula-se que um dos motivos para a baixa frequência de crises 

espontâneas decorra da extensa lesão de neurônios piramidais de CA3 
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(BOUILLERET et al., 1999), que apresentam alta epileptogenicidade 

(QUEIROZ; MELLO, 2007). Na ausência de neurônios de CA3, a propagação 

da atividade ictal para regiões extra hipocampais ficaria prejudicada. 

Como mencionado acima, roedores submetidos a modelos de ELT 

apresentam alterações comportamentais que se assemelham 

fenomenologicamente àquelas apresentadas por pacientes (MA et al., 1996; 

LEUNG et al., 2000). Entretanto, a variabilidade entre os estudos é grande 

(LÖSCHER, 2011). Por exemplo, Pearson e colaboradores (2014) mostraram 

que ratos submetidos ao modelo da administração sistêmica de PILO (ip)  ou 

KA (sc)  apresentam déficits em testes de memória espacial e de 

reconhecimento de objetos, mas apenas animais tratados com KA tiveram 

prejuízo em teste de reconhecimento espacial. Esses resultados sugerem que 

o sistema de neurotransmissão utilizado para deflagar a condição epiléptica 

(colinérgico ou glutamatérgico) resulta em distintos graus de comprometimento 

cognitivo/mnemônico no período crônico. Além das especificidades 

farmacocinéticas e farmacodinâmicas, consideramos que a administração 

sistêmica leva a excitotoxicidade generalizada e produz neurodegeneração em 

diferentes regiões cerebrais. Consequentemente, a presença de múltiplos focos 

epilépticos poderia explicar as diferenças e variabilidade observadas entre os 

modelos. Assim, buscando minimizar a distribuição espacial dos focos 

epilépticos, apresentamos nessa presente dissertação um protocolo no qual os 

agentes convulsivantes são administrados localmente, i.e., no hipocampo 

dorsal. Avaliamos, por meio de diversos testes comportamentais, as alterações 

agudas e crônicas desse novo protocolo experimental. Apesar de estudos com 

administração intra-hipocampal de KA em camundongos já terem sido 

realizados, nenhum trabalho avaliou os efeitos da administração ihpc de PILO 

durante anestesia por isoflurano nessa espécie animal, tanto na sua fase 

aguda, quanto na crônica. 
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2. OBJETIVO 

O presente trabalho teve como objetivo principal descrever, caracterizar 

e quantificar os comportamentos ictais agudos induzidos por agentes 

convulsivantes administrados no parênquima encefálico, bem como quantificar 

as alterações comportamentais associadas à condição epiléptica crônica.  

Especificamente, nossos objetivos experimentais incluíram: 

 

● Construir uma curva dose–resposta para os comportamentos ictais 

induzidos agudamente pela pilocarpina; 

● Construir uma curva dose-resposta para a evolução ponderal dos 

animais; 

 Comparar os efeitos agudos da pilocarpina com aqueles obtidos por 

um modelo animal consagrado na literatura (ex, ácido caínico); 

● No período crônico, avaliar a ambulação e ansiedade (campo aberto e 

interação social), a memória hipocampo-dependente e espacial 

(reconhecimento de objetos e arena de Barnes), e níveis de anedonia 

(consumo de sacarina);  

● Comparar a performance dos animais pilocarpina (baixa e alta dose) 

com aqueles submetidos ao estado epiléptico pelo modelo da administração 

intra-hipocampal de ácido caínico. 

 

Trabalhamos com a hipótese de que a administração intra-hipocampal 

de pilocarpina será suficiente para deflagar um SE de longa duração, de 

severidade similar aquela produzida pelo ácido caínico, entretanto, mais branda 

quando comparada com a administração sistêmica de pilocarpina. No período 

crônico, nossa hipótese é que a pilocarpina será capaz de produzir prejuízos 

cognitivos mais sutis, quando comparado ao ácido caínico ihpc ou a pilocarpina 

ip. 
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3. MÉTODOS 

3.1 ANIMAIS 

Foram utilizados camundongos C57Bl/6 machos, com 2 a 3 meses de 

idade, pesando entre 25 e 30 g no início dos experimentos. Os animais foram 

fornecidos pelo Biotério Setorial do Instituto do Cérebro (BISIC) da UFRN e 

mantidos em condições controladas de umidade (50 - 70 %), temperatura (21 - 

24ºC), ventilação (10-15 trocas de ar por hora) e iluminação (~ 50 lux, 12/12 h 

ciclo, luz acesa às 6 a.m.). Antes do início dos experimentos, os animais foram 

transferidos para o laboratório de Epilepsia e Redes Neurais, onde foram 

mantidos em condições similares, em conformidade com os padrões legais 

durante 15 dias, onde passaram por observação e acompanhamento antes, 

durante e depois da cirurgia durante a fase aguda da vida epiléptica. 

Imediatamente após os 10 dias da injeção, os animais retornam ao BISIC.   

Na fase crônica, 28 dias após a injeção de substância convulsiva, os 

animais retornam ao laboratório e passam por 2 dias de habituação. No 

trigésimo dia após a injeção, os testes comportamentais iniciam. No dia 30 foi 

realizado o teste de campo aberto com duração de 1 dia, seguido pelo teste de 

reconhecimento de objeto com duração de 7 dias, arena de barnes com 

duração de 4 dias, interação social com duração de 1 dia e por fim preferência 

à sacarina com duração de 2 dias (Figura 1). 

 

Figura 1| Delineamento experimental. Linha em vermelho sinaliza o 
acompanhamento dos animais durante a fase aguda. As larguras das barras 
estão proporcionalmente ligadas a duração de dia de cada experimento. 

 

3.2 INDUÇÃO DO SE  

Para o estabelecimento da condição epiléptica por via de administração 

ihpc, foi realizado uma cirurgia estereotáxica nos animais. Para isso, os 

animais foram colocados em uma caixa de indução anestésica contendo 

isoflurano 5%. Após a perda do reflexo postural e nociceptivo, os animais foram 
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posicionados em um aparato estereotáxico adaptado para anestesia inalatória. 

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 desinfetada com polvidine e tricotomizada. Em seguida, 

uma incisão longitudinal do escalpo permitiu a identificação do bregma e um 

único orifício sobre o hipocampo intermediário foi realizado com a ajuda de 

uma broca de dentista (Beltec). Utilizamos as seguintes coordenadas: AP -2,8 

mm, ML +2,5mm e DV +2,5mm (Figura 2) , conforme o atlas estereotáxico 

(PAXINOS & FRANKLIN, 2012). Uma pipeta de vidro (World Precision 

Instruments) estirada (Pipete Puller, Narishige; Puller: 10 e Heater Level: 62oC), 

com comprimento de 4-6 mm (Figura 3) e preenchida com solução de 

substência convulsiva, foi posicionada na região de interesse (Figura 3). As 

soluções foram lentamente injetadas utilizando um injetor peristáltico de alta 

precisão (NanoLiter 2010, World Precision Instruments), a uma taxa de 23nL/s. 

Um período de 3 a 5 min foi dado entre o término da injeção e a retirada da 

pipeta para permitir a difusão e evitar refluxo da solução com a retirada da 

pipeta. Em seguida, a pipeta foi lentamente retirada, o orifício do crânio foi 

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

(Technofio). O intervalo de tempo entre o término da administração tópica e o 

fim da cirurgia não ultrapassou 5 min.  

Os animais foram divididos em grupos controles negativos e positivos e 

grupos experimentais. O grupo controle negativo é composto por animais que 

receberam salina via ihpc na concentração de 0,9%, em uma dose de 9 µg/sítio 

no volume de 1 µL. O grupo experimental é composto por animais que 

receberam uma única dose de PILO na concentração de 700 µg/µL, com doses 

de 70, 245, 400 ou 700 µg/sítio. Por fim, temos 2 grupos controles positivos, 

sendo o primeiro constituído por animais que receberam PILO por via sistêmica 

(i.p) na dose de 290 mg/kg (BUCKMASTER & HANEY, 2012), e o segundo por 

animais que receberam KA por via ihpc na dose de 50 nL na concentração de 

20 mM. 

Além disso, em um subconjunto de animais dos grupos P700 e KA (n = 3 

/ grupo), registros de potencial de campo local de ambos os hipocampos foram 

usados para demonstrar a presença de descargas epileptiformes bilaterais 

durante o SE. 
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Figura 2 | Atlas estereotáxico representando a  coordenada escolhida 
para administração intra-hipocampal. Em relação ao bregma, antero-
posterior (AP): -2,8 mm, médio-lateral (ML): 2,5mm e dorso-ventral (DV): 
2,5mm (modificado a partir de Paxinos & Franklin, 2012). 

 

Figura 3 | Fotografia da preparação experimental. À esquerda, pipeta de 
borosilicato utilizada nas administrações intrahipocampais, com 1 µL de 
solução em sua ponta. À direita, fotografia do crânio, ressaltando a trepanação 
e a pipeta de injeção, posicionada na região de interesse. 
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3.3 EVOLUÇÃO PONDERAL 

Para a construção de uma curva dose-resposta da evolução ponderal 

nos grupos, os animais foram acompanhados durante 15 dias. Para isso os 

animais eram retirados um a um da caixa moradia e em seguida colocados 

sobre a balança de precisão. Esse procedimento foi realizado sempre às 9 

horas da manhã de cada dia. O peso foi normalizado pela média dos 5 dias 

que antecederam a injeção de solução. 

  

3.4  AVALIAÇÃO AGUDA DO COMPORTAMENTO ICTAL 

Imediatamente após a retirada dos animais da cirurgia estereotáxica e 

consequentemente desligamento do anestésico isoflurano, o comportamento 

dos animais foi monitorado durante 2 horas e registrado em vídeo. Foi avaliado 

a latência para o primeiro movimento e início de crise, sendo essa considerada 

a partir de rotação, além da duração de crise e taxa de mortalidade. Para 

avaliar os comportamentos, os animais foram colocados, individualmente, em 

caixas de acrílico aquecida para a recuperação pós-cirúrgica e 

acompanhamento dos comportamentos. Todos comportamentos foram 

anotados e posteriormente agrupados em três grandes grupos, com uma 

escala crescente de severidade de crise, tais como (1) locomoção, sendo 

dividido em imobilidade (Figura 4a), rotação horária, anti horária e extensão de 

membros (Figura 4b), (2) comportamentos autonômicos como lacrimação, 

defecação, salivação e piloereção, e por fim (3) comportamentos relacionados 

à crise, tais como catatonia (Figura 4c), espasmos, automatismo facial (Figura 

4d), mioclônia de cabeça, mioclônia de membros (Figura 4d), elevação (Figura 

3e), elevação e queda (Figura 4f), corrida selvagem (Figura 4g), popcorn e 

crise tônica (Figura 4h). Esses comportamentos foram quantificados em 

tempos pré-definidos (5, 8, 12, 15, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 e 120 minutos). O 

início do estado epiléptico foi considerado quando as crises comportamentais 

persistiram por mais de 5 minutos, ininterruptamente (CAVALHEIRO et al., 

1991; MELLO et al., 1993).  
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Figura 4 | Comportamentos ictais apresentados após a administração de 
quimioconvulsivantes. (a) Imobilidade, (b) extensão de pata posterior, (c) 
catatonia, (d) automatismo facial e mioclônia de membros, (e) elevação, (f) 
queda, (g) "corrida selvagem" e (h) crise tônica. 

 

3.5 TESTES COMPORTAMENTAIS CRÔNICOS 

A fim de avaliar as alterações comportamentais associadas à condição 

epiléptica crônica produzida pela administração ihpc de PILO na menor e maior 

dose (70 e 700 µg/µL, respectivamente) em camundongos e comparar com o 

modelo de KA, realizamos testes comportamentais para verificar níveis de 

ansiedade e anedonia, e tipos de memória, sendo hipocampo-dependente e 

espacial. Abaixo, segue toda metodologia dos testes realizados. 

 

3.5.1 CAMPO ABERTO 

Com objetivo de analisar a atividade locomotora inespecífica e 

ansiedade dos animais cronicamente epilépticos, os mesmos foram submetidos 

ao teste de exploração livre do campo aberto, teste originalmente descrito em 

ratos (HALL, 1934). Os animais foram colocados no centro do aparato (arena 

de madeira medindo 65 cm x 55 cm). A exploração foi registrada por vídeo 

durante 10 minutos e cada animal foi testado individualmente. O campo aberto 

foi limpo com uma solução de álcool (5 %) antes de cada teste para evitar um 

possível viés devido a pistas de odor deixadas por animais que passaram 

anteriormente. A atividade locomotora foi mensurada pela distância percorrida 
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por cada animal durante 10 min. Para inferir o nível de ansiedade, o campo 

aberto foi dividido em duas zonas: o centro e a periferia, cada uma com 50% da 

área total da arena. O índice de ansiedade foi calculado pela proporção do 

percurso na região central ao longo de todo o teste. Todas as análises foram 

realizadas no Matlab a partir de um algoritmo desenvolvido no laboratório. 

 

3.5.2 RECONHECIMENTO DE OBJETOS 

Com objetivo de analisar a capacidade de aquisição e consolidação da 

memória dos animais cronicamente epilépticos, os mesmos foram submetidos 

ao teste de reconhecimento de objeto. Esse teste foi descrito inicialmente em 

ratos (ENNACEUR AND DELACOUR, 1988) e nesse trabalho ele consiste em 

4 sessões. Durante a primeira sessão, intitulada sessão de treino, dois objetos 

foram equidistantemente colocados no centro do aparato (caixa de madeira 

medindo 65 cm x 55 cm x 50 cm) (Figura 5). Quatro horas após à sessão de 

treino (Sessão 2), um dos dois objetos foi trocado por um novo objeto, 

repetindo o processo após 24 h (Sessão 3) e 7 (Sessão 4) dias a partir da 

primeira sessão (Figura 5). A atividade exploratória do animal foi registrada por 

10 minutos em cada sessão por vídeo monitoramento. O tempo gasto 

explorando cada objeto foi registrado e calculado manualmente, frame por 

frame. Foi considerado interação com objeto quando o animal estava com o 

focinho virado para o objeto com uma distância de, no máximo, 2 cm, ou 

tocando-o. Não foi considerado interação com o objeto quando o animal subiu 

no objeto.  

 

Figura 5 | Diagrama do protocolo utilizado no teste de reconhecimento de 
objeto. A cada sessão, um objeto familiar é trocado por um novo. A sessão 1 é 
sessão de treino. As sessões 2, 3 e 4 ocorreram após 4 h, 24 h e 7 dias da 
primeira sessão. 
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3.5.3 ARENA DE BARNES 

A arena de Barnes foi um aparato desenhado para quantificar a memória 

espacial, pois avalia o tempo que animais levam para encontrar a caixa de 

escape em um ambiente aversivo (BARNES, 1979). O aparato consiste em 

uma superfície plana circular com 90 cm de diâmetro, elevada à 90 cm do 

chão, contendo 12 orifícios de 5 cm de diâmetro localizado equidistantemente à 

5 cm da borda do aparato e permite uma rotação de 360º. A caixa de escape 

foi feita de plástico, medindo 25 cm x 15 cm x 8 cm, com uma rampa de acesso 

inclinada à 45º. Acima do aparato foram colocadas 2 lâmpadas fluorescentes e 

1 câmera para registro do comportamento. O aparato era rodeado por um 

tecido preto e a cada 90º havia uma pista espacial. 

Antes do início do teste, todos os animais passaram por um tempo de 

habituação de 60 segundos na caixa de escape. Após esse tempo, o animal foi 

colocado no centro do aparato e teve 180 segundos para explorar o campo e 

achar a caixa de escape, caso isso não acontecesse no tempo estimado, o 

animal foi guiado até a caixa de escape. Esse teste foi constituído por 3 trials 

por dia, durante 4 dias seguidos. No quarto dia, no terceiro trial, o aparato foi 

girado do seu ponto inicial 120º para saber se as pistas espaciais realmente 

interferem no experimento. O aparato e as caixas foram limpas com álcool 5% 

ao fim de cada trial. Os resultados foram expressos em porcentagem de 

animais que conseguiram completar a prova em menos de 180 segundos, 

porcentagem dos animais que apresentaram estratégia direta em qualquer dia, 

latência e número de visitas para encontrar a caixa de escape. 

 

3.5.4 INTERAÇÃO SOCIAL 

Com objetivo de analisar a motivação para explorar um animal co-

específico, bem como os níveis de depressão e ansiedade associado 

(HENRIQUES-ALVES & QUEIROZ, 2016), animais cronicamente epilépticos e 

controle foram submetidos ao teste de interação social. Neste teste, os animais 

foram colocados em uma caixa aberta (65 cm x 55 cm) e tiveram sua trajetória 

rastreada durante 10 min em duas diferentes sessões. Na primeira sessão 

(sessão “objeto”), uma caixa de acrílico com orifícios (10 × 6.5 × 30 cm) foi 

colocada no meio de um dos lados da arena (Figura 6). Na segunda sessão 
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(sessão “social”), um camundongo macho co-específico foi colocada na caixa 

como estímulo social (Figura 6). Após cada sessão, o campo é limpo com 

álcool 5% afim de minimizar odores.  

A zona de interação (Figura 6, azul claro) foi definida como a região de 

8,5 cm ao redor da gaiola. O tempo gasto nas zonas das extremidades (Figura 

6, azul escuro), definido como um quadrado de lado 12,5 cm. A razão de 

Interação Social (IS) foi definida por: IS = tZIsocial/(tZIsocial + tZIobjeto), onde 

tZIsocial é o tempo que o animal passa na zona de interação na sessão social 

e tZIobjeto é o tempo que o animal passa na zona de interação na sessão de 

objeto. Essa razão é baseada em KRISHNAN et al (2007). Os valores variam 

de 0 a 1, onde IS > 0,5 indica preferência por interação social e IS < 0,5 indica 

uma aversão à interação social. 

 

 

Figura 6 | Diagrama da arena utilizada no teste de interação social. À 
esquerda, a sessão “objeto” e à direita, a sessão “animal”. Em ambas, uma 
caixa de acrílico perfurada foi posicionada e uma zona de interação social (azul 
claro) foi delimitada. Os cantos (azul escuro) apresentam a mesma área e 
foram utilizados localidades-controle.  

 

3.5.4 PREFERÊNCIA DE SACARINA 

Quarenta e cinco dias após vida epiléptica (i.e., a administração ihpc de 

quimioconvulsivantes), os animais foram habituados por 24 h a consumirem 

uma solução de 5 % de sacarina (HENRIQUES-ALVES & QUEIROZ, 2016) e 
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foi permitido que os animais escolhessem entre a solução de sacarina e água. 

Após as primeiras 24 h, iniciou o teste de preferência de sacarina e foram 

disponibilizados dois novos falcons de 50 mL, um com água e outro com 

sacarina (5%) (Figura 7). A cada 12 h, houve uma medição de ingestão de 

líquido e a preferência de sacarina foi calculada pela razão da ingestão de 

sacarina pela quantidade total de ingestão de líquido. Os animais não foram 

privados de comida antes ou durante o experimento e as posições dos tubos 

na caixa foram trocadas a cada 12 h, para minimizar o efeito de uma possível 

preferência por um determinado local da caixa nos resultados obtidos.  

 

Figura 7| Diagrama do teste de consumo de sacarina. Animais puderam 
consumir água (garrafa branca) e sacarina 5% (garrafa laranja) durante 48 h. O 
consumo de ambas soluções foi mensurado a cada 12 h (4 medições, S1 a 
S4). Período claro e escuro são representados em códigos de cores e símbolos 
astronômicos. 

 

3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

As análises estatísticas (e seus respectivos gráficos) foram realizadas 

em Matlab (Mathworks), Prism (GraphPad) ou Excel (Microsoft). A normalidade 

das distribuições (teste de Shapiro-Wilk) e a homogeneidade nas variâncias 

(teste de Bartlett) foram realizadas para validar o uso de testes paramétricos. 

Latências (eg, primeira crise) e tempos de exploração, quantidade de eventos 

(eg, número de visitas à caixa de escape), distâncias percorridas (eg, 

ambulação geral em campo aberto) e consumo total de sacarina foram 

comparadas entre os grupos por meio da análise de variância (ANOVA) de 

uma via (fator: tratamento). Comparação do consumo de sacarina entre os 

períodos claro e escuro foram feitas por meio de teste t pareado. Diferença de 

performance na arena de Barnes ao longo do tempo foi aferida usando ANOVA 
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de medidas repetidas. Teste t não pareado foram usados post-hoc para 

comparar dois grupos, quando apropriado. Índices de ansiedade e de interação 

social foram comparados usando o teste não paramétrico de Kruskall-Wallis, 

seguido do teste post-hoc de Mann-Whitney. A comparação das distribuições 

cumulativas empíricas dos comportamentos ictais agudos entre os diferentes 

tratamentos foi feita usando o teste de Kolmogorov–Smirnov. Associações 

entre variáveis foram determinadas por meio da correlação de Pearson. Todos 

os resultados foram expressos pela média ± erro-padrão da média (SEM). 

Diferenças foram consideradas estatísticamente significativas quando o valor 

do p < 0.05 (refutando, portanto, a hipótese nula, que afirma que os 

tratamentos / grupos são iguais. 
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4. RESULTADOS 

4.1 EFEITOS AGUDOS DOS QUIMIOCONVULSIVANTES 

Nas administrações intra-hipocampais, os agentes convulsivantes foram 

administrados durante anestesia com isoflurano. A duração do procedimento 

cirúrgico não variou entre os grupos (em minutos, Salina: 27,6 ± 2,1, n = 21; 

P70: 26,1 ± 2, n = 21; P250: 25,8 ± 2,4, n = 5; P400: 28,5 ± 1,3, n = 7; P700: 

25,4 ± 1,6, n = 30; KA: 26,1 ± 2 , n = 30). Entretanto, a latência para o primeiro 

movimento após a interrupção do isoflurano variou significativamente entre os 

grupos (p < 0,05, ANOVA de uma via; Figura 8a). O grupo de maior dose de 

PILO (P700) apresentou uma redução significativa na latência de movimento 

em relação aos grupos Salina, P70, e KA (Figura 8a). A reduzida latência para 

o movimento está associada à precoce expressão da atividade convulsiva. 

Animais dos grupos P400 e P700 apresentam diferenças significativas em 

relação ao grupo controle (p < 0,05, ANOVA de uma via; Figura 8b). Essa 

redução é significativamente menor para animais do grupo P700 quando 

comparado ao grupo KA (Figura 8b). Em relação à duração do SE, o grupo 

P700 foi aquele que apresentou a mais longa duração (Figura 8c). Animais do 

grupo P70 apresentaram a menor duração do SE, que remitiu 

espontaneamente em menos de 60 min. A mortalidade associada aos 

diferentes tratamentos é apresentada na Tabela 1. O grupo PILO ihpc 

apresentou baixa mortalidade (4/63) em relação aos modelos já consagrados 

na literatura (KA: 5/30; P(i.p): 10/11) (Tabela 1). A alta mortalidade do grupo 

PILO (i.p) deu-se pela ocorrência de uma crise tônica. Nenhum animal que 

recebeu PILO ihpc apresentou crise tônica (Tabela 1). Ainda, nenhum animal 

que recebeu uma solução (1µL) hiperosmótica (NaCl 6M; n = 5) apresentou 

crise comportamental ou alterações comportamentais paroxísticas (Tabela 1; 

Anexo 1), sugerindo que o efeito da pilocarpina não decorre da osmolaridade 

da solução. 

Em um subgrupo de animais (n = 3), registros eletrofisiológicos obtidos a 

partir de eletrodos posicionados em ambos os hipocampos (ipsi e contralateral) 

mostraram descargas epileptiformes começando imediatamente após a 

aplicação local, evoluindo subsequentemente para atividade de alta amplitude 
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e frequência (Figura 9A). Além disso, reversão de fase das espículas ictais 

sugerem que as descargas paroxísticas foram geradas localmente e não são 

resultado de potenciais decorrentes da condutância de volume, tanto em 

animais tratados com KA (Figura 9B) e P700 (Figura 9C).  

  

 

Figura 8 | Diferentes efeitos dos quimioconvulsivantes. (a) Latência para o 
primeiro movimento após o fim da cirurgia estereotáxica. (b) Latência para o 
início da primeira crise após o fim da cirurgia estereotáxica. (c) Tempo de 
duração do SE, em minutos, durante as 2 horas de observação após o fim da 
cirurgia estereotáxica. (*) p < 0,05, ANOVA de uma via. 

 

 
Figura 9 | Registro eletrofisiológico in vivo. A administração intra-
hipocampal unilateral de KA e P700 produziu descarga epileptiforme 
sustentada em ambos os hipocampos. (A) Registros representativos do 
hipocampo ipsilateral após injeção de KA e PILO (setas). As pontas de seta 
mostram a primeira crise comportamental. (B, C) A atividade epileptiforme foi 
registrada nos hipocampos ipsi e contralateral após KA e PILO, incluindo 
espículas interictais (b1 e b2) e oscilações de alta voltagem e de alta 
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frequência (b3 e c1). Setas duplas mostram reversão de fase do potencial de 
campo local entre as camadas molecular (mol) e granular (gcl). 

Tabela 1| Mortalidade e SE após administração intra-hipocampal.  

Group DOSE/VOL/MOL N SEIZURE SE TONIC 
SEIZURE 

MORTALITY 

Saline 9 µg / 1000 nL / 
0.15 M 

21 0/21 0/21 0/21 0/21 

Hyperosmotic 
saline  

360 µg / 1000 nL 
/ 6 M 

5 0/5 0/5 0/5 0/5 

Pilocarpine 
(ihpc) 

70 µg / 1000 nL 
/ 0.3 M 

21 18/21 18/21 0/21 0/21 

Pilocarpine 
(ihpc) 

250 µg / 1000 nL 
/ 1 M 

5 3/5 3/5 0/5 1/5 

Pilocarpine 
(ihpc) 

400 µg / 1000 nL 
/ 1.6 M 

7 7/7 7/7 0/7 0/7 

Pilocarpine 
(ihpc) 

700 µg / 1000 nL 
/ 2.9 M 

30 30/30 30/30 0/30 3/30 

Kainic acid 
(ihpc) 

0.23 µg / 50 nL / 
0.4 M 

30 30/30 30/30 0/30 5/30 

Pilocarpine 
(i.p.) 

290 mg/kg 11 11/11 11/11 9/11 10/11 

 

4.2  DIFERENÇAS NOS COMPORTAMENTOS ICTAIS ENTRE GRUPOS 

A proporção de animais apresentando distintos comportamentos de 

ambulação, autonômicos ou ictais, ao longo de 2 horas após a administração 

intra-hipocampal, é apresentada por meio de uma matriz colorida (Figura 10). 

Os grupos PILO ihpc e i.p. apresentam comportamentos gerais brandos, ao 

contrário do grupo KA (n = 30) que aponta uma alta porcentagem de animais 

que apresentaram rotação horária (ipsilateral), sendo este comportamento o 

diferenciador entre os grupos (Figura 10, *). Em relação as respostas 

autonômicas, a piloereção foi o único comportamento prevalente e dose-

dependente (Figura 10, ←). Quanto maior foi a dose de PILO ihpc 

administrada, maior a porcentagem dos animais que apresentaram tal 

comportamento, assim como o grupo PILO i.p e KA, demonstrando assim que 

a piloereção é um resultado da ativação do sistema nervosa central. No que diz 
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respeito aos comportamentos ictais, o grupo P70 (n = 21) apresentou em sua 

maioria clônia de cabeça durante as 2 horas de observação. Os grupos P400 

(n = 7) e P700 (n = 30) se apresentam praticamente os mesmos 

comportamentos e no mesmo tempo. O grupo P700 em comparação ao grupo 

P (i.p.) apresentam dois blocos de comportamentos diferentes nos primeiros 30 

minutos, onde o grupo P700 apresenta em sua maioria elevação e queda 

(Racine V), corrida selvagem e popcorn (Figura 10, ◄◄), e o grupo P (i.p) 

apresenta espasmos, automatismo facial e clonia de cabeça (Figura 10, ◄). 

Comportamentos ictais no grupo KA é mais brando. Além disso, o Grupo P 

(i.p.) é o único grupo que apresenta crise tônica. 
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Figura 10 | Diferenças nos comportamentos ictais entre grupos. (a) Color 
plot mostrando comportamentos gerais, autonômicos e ictais observados em 
camundongos durante os 120 minutos após administração de salina (n = 21), 
PILO ihpc (P70, n = 21; P245, n = 5; P400, n = 7; P700 , n = 30), PILO i.p.(n = 
11) ou administração de ácido caínico (n = 30). Cores quentes representam 
alta proporção de animais apresentando determinado comportamento. *, 
marcador do comportamento de rotação no sentido horário para o grupo KA. 
←, marcador do comportamento de piloereção para todos os grupos. (b) 
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Curvas acumuladas dos comportamentos ictais focais (◄) e generalizados 
(◄◄), assinalados em (a). 

 

4.3  EVOLUÇÃO PONDERAL 

Os camundongos foram pesados 5 dias antes da indução do SE (dia 

zero), como dados basais do peso e os 12 dias consecutivos. Foi feito uma 

normalização do peso dos 12 dias após a administração ihpc de salina ou de 

agentes quimioconvulsivantes em relação à média dos 5 dias basais. Todos os 

grupos apresentaram perda de peso, inclusive os animais que receberam 

salina, em consequência do procedimento cirúrgico (Figura 11a). Os grupos 

P245 (n = 5), P400 (n = 7), P700 (n = 29) e KA (n = 18) apresentam uma perda 

de peso significativa em relação ao grupo controle (n = 16) (P245 e P400, p < 

0,05, teste t não pareado; P700, p < 0,001, teste t não pareado; KA p < 0,01, 

teste t não pareado). É possível perceber também que o grupo P700 possui 

maior tempo de recuperação do peso em relação aos outros grupos (Figura 

10a). A partir da correlação entre perda de peso e dose de solução 

administrada, verifica-se que a perda de peso é dose-dependente nos grupos 

que recebem PILO (R2 = 0,96; p = 0,024) (Figura 11b). Além disso, os animais 

que foram tratados com o KA, apresentam perda de peso semelhante ao grupo 

P400 (Figura 11b). 

 

Figura 11 | Perda de peso é dose-dependente. (a) Evolução ponderal 
durante 5 dias antes e 12 dias após a cirurgia estereotáxica. Peso de cada dia 
normalizado em relação a média dos 5 dias antes da cirurgia estereotáxica. (b) 
Correlação de perda de peso no primeiro dia entre a dose por sítio. (P70, n = 
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20). * (p < 0,05, teste t não pareado). ** (p < 0,01, teste t não pareado). *** (p < 
0,001, teste t não pareado). 

 

4.4 CAMPO ABERTO  

Após 30 dias da indução do SE, no período crônico da vida epiléptica do 

animal, foi realizado o teste de campo aberto. Os animais foram deixados 

explorar o aparato por 10 minutos e todo seu trajeto foi registrado por vídeo. Os 

grupos P70 (n = 13) e P700 (n = 18) apresentam um aumento na ambulação 

inespecífica em relação ao grupo controle (p < 0,05, teste t não-pareado), 

porém menor do que o grupo KA (n = 12) (p < 0,01, teste t não-pareado) 

(Figura 12a). Interessantemente, o KA é o único grupo experimental que passa 

menos tempo no centro (p < 0,01, teste t não pareado), sendo um 

comportamento relacionado a ansiedade (Figura 12b).  

 

Figura 12 | Maior ambulação em grupos experimentais. (a) Distância total 

percorrida por cada grupo em 10 minutos. (b) Índice de ansiedade de cada 

grupo. * (p < 0,05, teste t não pareado). ** (p < 0,01, teste t não pareado) 

 

4.4 RECONHECIMENTO DE OBJETO 

No teste de reconhecimento de objeto foi calculado o tempo de 

exploração durante a primeira (Figura 13a), segunda (Figura 13b), Terceira 
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(Figura 13c) e quarta sessão (Figura 13d). Na primeira sessão, sessão de 

treino, animais do grupo controle (n = 12) e experimental (pilocarpina, P70, n = 

10; P700, n = 15; KA, n = 9) não diferenciaram o tempo de exploração entre os 

dois objetos (Figura 13a). Na segunda e terceira sessões, animais de todos os 

grupos foram capazes de reconhecer o novo objeto com o aumento do tempo 

de exploração no mesmo em relação ao familiar (Figura 13b, 13c) (p < 0,05; 

teste de Wilcoxon). Na quarta sessão, 7 dias após a primeira sessão, somente 

o grupo salina e o grupo que recebeu menor dose de pilo (P70) continuaram a 

explorar mais o objeto novo em relação ao objeto familiar (Figura 13d) (p < 

0,05; teste de Wilcoxon), demonstrando que os grupos de maior dose de PILO 

e KA apresentam um prejuízo de memória a longo prazo. 

 

Figura 13 | Grupos experimentais apresentam um prejuízo de memória a 
longo prazo. (a) Tempo de exploração durante a primeira, (b) segunda (c) 
terceira e (d) quarta sessão. (* p < 0,05; ** p < 0,01; teste de Wilcoxon). 
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4.6 ARENA DE BARNES 

No trigésimo oitavo dia foi iniciado o teste de Barnes. Durante os 180 

segundos de teste toda atividade locomotora foi registrada em vídeo. A partir 

das filmagens, foi feito um algoritmo no matlab que nos mostrava o tracking do 

animal em cada sessão e o momento, em segundos, que o animal explorava 

um orifício do aparato (Figura 14a). É perceptível que com a reexposição ao 

aparato os animais aprendem espacialmente onde está a caixa escape (Figura 

14b). Porém nos dois primeiros dias, nem todos os animais dos grupos P700 (n 

= 15) e KA (n = 10) conseguiram achar a caixa de escape em menos de 180 

segundos, o que não ocorre a partir do terceiro dia (Figura 14c). Além disso, 

para saber se os animais estavam utilizando a estratégia direta, sinalizando 

assim um aprendizado envolvendo a memória espacial, foi contabilizado a 

porcentagem de animais que utilizaram essa estratégia em qualquer sessão do 

dia (Figura 14d).  

No que diz respeito a latência para achar a caixa (Figura 14e), no dia 1, 

o grupo KA apresentou um aumento na latência em comparação com os outros 

grupos (F (2, 117) = 8,36; p = 0,0004, ANOVA). No quarto dia, quando o 

aparelho é girado 120° (Figura 14e, hachura amarelo), os grupos SAL, P70 e 

P700 aumentam significativamente a latência para achar a caixa de escape (F 

(2, 117) = 20,26; p = 0, ANOVA). Em relação ao número de visitas (Figura 14f), 

os animais têm comportamentos iguais em todos os ensaios ao longo dos dias 

para encontrar a caixa de escape. No quarto dia, quando o aparelho é girado 

120° (Figura 14f, hachura amarelo), os grupos SAL e P700 têm um aumento 

significativo no número de visitas (F (2, 117) = 16,91; p = 0, ANOVA). 
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Figura 14 | Prejuízo de memória espacial diferencia grupos experimentais. 
(a, b) Exemplos representativos de rastreamento de camundongos no labirinto 
de Barnes (topo) e visitas aos orifícios (parte inferior). O rastreamento durante 
a primeira sessão do primeiro dia mostra estratégias aleatórias e sequenciais, 
enquanto após 8 sessões (3º dia, 3ª sessão), os animais aprenderam o buraco 
da caixa de escape (asteriscos). (c) Porcentagem de animais que encontram a 
caixa de escape em menos de 180 segundos em qualquer uma das três 
sessões em cada dia. (d) Porcentagem de animais que apresentam a 
estratégia direta em cada dia. (e) Latência e (f) número de visitas para 

encontrar a gaiola. Coluna hachurada em amarelo indica o giro de 120⁰.  
 

4.7 INTERAÇÃO SOCIAL 

No quadragésimo segundo dia após a indução do estado epiléptico, os 

animais foram expostos ao teste de interação social. Comparando o tempo de 

ocupação da zona de interação na sessão social com a somatória da ocupação 

da zona de interação na sessão social e na sessão objeto, observamos que 
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somente o grupo KA apresenta uma redução significativa da razão de 

interação, sugerindo um comportamento depressivo (Figura 15) (U = 43; p < 

0,05, teste Mann-Whitney).  

 

Figura 15 | Comportamento social diferencia grupos experimentais. 
Gráfico da razão de interação social. Linha tracejada indica o valor de 0,5, que 
sinaliza o mesmo tempo de ocupação da zona de interação nas sessões de 
objeto e social. 

 

4.8 PREFERÊNCIA DE SACARINA 

No teste de consumo de sacarina, os animais foram deixados escolher 

entre solução de sacarina (5%) e água durante 48 horas de observação. Os 

grupos P70 e P700 comportaram-se semelhante ao grupo controle, com um 

consumo de sacarose por volta de 9x e 2x a mais do que água durante as 

fases noturnas e diurnas respectivamente (Figura 16a, 16b, 16c). Além disso 

não foi observado diferença entre o primeiro e segundo dia mensurado, mesmo 

havendo uma diferença significativa entre a consumação de sacarina entre a 

fase claro-escuro (p < 0,05, teste t pareado). A administração ihpc de 

pilocarpina não foi suficiente para mudar o consumo de sacarose, enquanto o 

grupo KA reduz o consumo de sacarina e aumenta o consumo de água em 

relação ao grupo controle (Figura 16d). Com o cálculo da razão da preferência 

de sacarina, os grupos de pilocarpina não apresentam diferença entre o grupo 
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controle, o que não ocorre com o grupo KA, que apresenta uma menor 

preferência à sacarina em comparação aos outros grupos (Figura 16e). 

 

Figura 16 | Comportamento de anedonia diferencia grupos experimentais. 
(a) Consumação de água (branco) e sacarina 5% (laranja) durante 4 sessões 
no grupo salina, (b) no grupo P70, (c) no grupo P700 e (d) no grupo KA. (e) 
Preferência de sacarina entre diferentes grupos. O grupo KA apresentou uma 
diminuição na preferência de sacarina em comparação a todos os outros 
grupos (* p < 0,05, teste t não pareado). 
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5. DISCUSSÃO 

O presente trabalho avaliou os efeitos agudos e crônicos da 

administração intra-hipocampal de PILO em camundongos, comparando-os, na 

fase aguda, com animais que receberam salina (grupo controle-negativo), PILO 

i.p. ou KA ihpc (grupos controle-positivo) e na fase crônica, somente os grupos 

de menor e maior dose de PILO ihpc com animais que receberam KA. No 

nosso conhecimento, esse é o primeiro estudo dedicado a caracterizar a 

resposta comportamental de camundongos à administração intra-hipocampal 

de pilocarpina. Nossos resultados demonstram que o protocolo utilizado foi 

suficiente para induzir um estado epiléptico severo, com pelo menos 2 horas de 

duração, com significativa redução ponderal na primeira semana após a 

indução do estado epiléptico. Esses efeitos foram dose-dependentes e 

resultaram em crises espontâneas (apesar destas não haverem sido 

consistentemente avaliadas). Interessantemente, a mortalidade nesse modelo 

foi significativamente menor quando comparada a indução por via 

intraperitoneal. Ainda, demonstramos que esses resultados não dependem da 

administração de um grande volume (1 µL) de alta osmolaridade, pois animais 

tratados com salina hiperosmótica (6 M, 36%) não apresentam qualquer 

comportamento ictal (Anexo I). No período crônico (pelo menos 30 dias após o 

estado epiléptico), animais tratados com altas doses de pilocarpina (700 µg) 

apresentaram aumento da ambulação em campo aberto e prejuízo na memória 

de longo prazo (avaliada pelo teste de reconhecimento de objetos). Entretanto, 

ao contrário dos animais que receberam ácido caínico, animais tratados com 

pilocarpina não apresentaram prejuízos de memória espacial (na arena de 

Barnes) ou alterações nos níveis de ansiedade e anedonia, bem como nos 

índices de interação social. Coletivamente, os resultados apresentados 

fornecem um panorama comportamental agudo e crônico de um novo modelo 

animal de ELT, no qual o foco epiléptico se restringe ao hipocampo e é 

produzido pela hiperestimulação colinérgica. Abaixo, discutiremos os diferentes 

aspectos dos resultados obtidos à luz da literatura corrente sobre modelos 

animais de epilepsia, comorbidades e potencial translacional deste protocolo 

experimental como um novo modelo animal de ELT. 
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5.1. INDUÇÃO DO ESTADO EPILÉPTICO PELA PILOCARPINA INTRA-

HIPOCAMPAL 

Como apresentado na Introdução, modelos animais de epilepsia 

recorrentemente utilizam um insulto neurológico inicial, de longa duração, para 

deflagrar os processos de plasticidade e reorganização neuronal necessários 

para a gênese de crises espontâneas e recorrentes crônicas, cuja 

apresentação clínica é compatível com as crises observadas em pacientes com 

ELT. A pilocarpina e o ácido caínico são as duas principais substâncias 

empregadas na indução do estado epiléptico. Enquanto a primeira atua sobre 

receptores muscarínicos, a segunda atua sobre receptores glutamatérgicos. 

Ambas produzem um aumento de excitabilidade neuronal. Entretanto, nossos 

resultados sugerem que a severidade das crises induzidas agudamente é 

maior após a aplicação de pilocarpina em comparação com ácido caínico 

(Figura 8). Esses resultados replicam resultados prévios do nosso grupo 

realizado em ratos não anestesiados (BESSA, 2016) e são corroborados aqui 

pela menor latência para a primeira crise aguda (Figura 7b) e a maior perda de 

peso nos dias subsequentes a administração intra-hipocampal (Figura 9). 

Mostramos ainda que a severidade do estado epiléptico é dose-dependente e é 

independente da osmolaridade da solução injetada. Assim, uma das perguntas 

que o presente trabalho procurou responder é qual seria a dose de pilocarpina 

capaz de produzir um estado epiléptico de longa duração (i.e., duração acima 

de 90 min, ver (MELLO et al., 1993). O primeiro estudo que injetou pilocarpina 

e outros colinomiméticos no hipocampo dorsal foi realizado por Smolders e 

colaboradores (1997). Nesse estudo, ratos Wistar receberam pilocarpina 10 

mM por microdiálise e após 30 min do início da infusão, começaram a 

apresentar crises límbicas, associadas a uma redução nos níveis extracelulares 

de glutamato e GABA no hipocampo (mas não no cerebelo). Posteriormente, 

Furtado e colaboradores (2002, 2011) mostraram que uma única administração 

de pilocarpina por meio de uma cânula cronicamente implantada no hipocampo 

dorsal era suficiente para induzir um estado epiléptico sustentado, seguido de 

crises espontâneas no período crônico (Furtado 2002, 2011). Enquanto que no 

primeiro trabalho, a concentração de pilocarpina utilizada foi de 2,4 mg/µL, o 

segundo informava a concentração de 2,4 mg/mL (1 µL de volume 

administrado). Importante ressaltar que não conseguimos diluir a pilocarpina na 
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concentração descrita no primeiro artigo e que a concentração mencionada no 

segundo artigo foi incapaz de induzir crises ou mesmo um estado epiléptico 

prolongado (dados não mostrados). Isso nos leva a crer que esses artigos, 

apesar de revisados por pares, foram publicados com erros (o que nos foi 

confirmado por e-mail com um dos autores desse estudo). 

No período de desenvolvimento desse trabalho, Lima e colaboradores 

(2015, 2016) implantaram cânulas bilaterais no hipocampo dorsal e 

administraram 20 µg de pilocarpina (concentração de 100 µg/µL) em cada um 

dos hipocampos. Apesar do ineditismo, os autores não descrevem os 

comportamentos ictais agudos, reportando apenas o número de animais que 

apresentaram estado epiléptico, bem como a mortalidade associada. Por 

considerar as doses de pilocarpina descritas na literatura necessárias para 

induzir o estado epiléptico conflitantes, buscamos padronizar a dose de 

indução como aquela com maior severidade e menor mortalidade. Para isso, 

determinamos a maior concentração (i.e., ausência de soluto e viscosidade 

compatível com o sistema de administração intra-hipocampal) como sendo de 

700 µg/µL. A partir dessa concentração, reduzimos a concentração, de maneira 

logarítmica, tendo uma diluição de 10x como o limite inferior. Assim, utilizamos 

concentrações de 70, 250, 400 e 700 µg/µL nos experimentos agudos.  

O estudo realizado por Lima e colaboradores (2016) já havia 

demonstrado que a administração de 20 µg/sítio foi capaz de causar SE em 

75% dos animais. Nossos resultados sugerem que a dose utilizada de PILO 

correlaciona-se diretamente com a severidade do SE (aqui visto por meio de 

duração da crise, latência para a primeira crise e dos comportamentos ictais), 

pois a dose de 70 ug/sítio, menor dose utilizada, desencadeou um SE leve 

(com latência para apresentar crise de, em média, 29 minutos (Figura 7b)) com 

duração de, em média, 51 minutos (Figura 7c) com a presença, em sua 

maioria, de clonia de cabeça (Figura 8) e a medida que a dose aumentou, 

todos animais tratados com 700 ug/sítio apresentaram SE forte. Também 

verificou-se uma relação de dose-dependência quando analisou-se a perda de 

peso após o procedimento cirúrgico de injeção. A administração sistêmica de 

pilocarpina também causa perda de peso nos animais no período pós-injeção 

e, de forma similar, os animais levam em torno de 10 dias para recuperarem o 

peso inicial (TURSKI et al., 1989). 
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5.2. COMPARAÇÃO COM OUTROS MODELOS DE EPILEPSIA 

A mortalidade é uma das principais preocupações dos laboratórios 

envolvidos na produção de modelos animais de epilepsia. Em uma revisão 

sobre o modelo de ELT utilizando pilocarpina, Curia e colaboradores (2008) 

encontraram que, em ratos, a administração sistêmica desse colinomimético 

apresentava uma taxa de mortalidade próxima à 40% (CURIA et al., 2008). 

Taxas de mortalidade similares foram descritas em camundongos 

(BUCKMASTER; HANEY, 2012), apesar de 1/3 dos animais tratados não 

apresentarem estado epiléptico, valores observados por outros grupos 

(BUCKMASTER, 2004) e em nosso próprio laboratório (FARIAS, 2018). A 

maior dose de PILO utilizada nesse estudo (700 ug/sítio) provocou uma 

mortalidade quatro vezes inferior à administração i.p. (Tabela 1), similar ao 

observado em modelos com administração intra-hipocampal em camundongos, 

apesar da dose diferente e inferior à utilizada por nós (LIMA et al., 2016). 

Desde o estabelecimento do modelo da PILO, realizado por Turski e 

colaboradores (1984, 1989), sabe-se que a primeiras 24 horas após a 

administração da substância é um ponto crítico para a vida do animal 

experimental, sendo a crise tônica responsável por mais de 25% da 

mortalidade. A crise tônica é uma crise generalizada que atinge o tronco 

encefálico e com ativação excessiva do sistema extrapiramidal (CONRADSEN 

et al., 2011). Nesse estudo, não foram observadas crises tônicas em animais 

tratados com PILO ihpc e nem com aqueles tratados com o KA pela mesma 

via, o que caracteriza uma vantagem da aplicação local dessas substâncias. 

Nesse estudo foi feita uma análise comportamental detalhada dos 

comportamentos após a injeção de PILO que incluiu: latência para o 

movimento no período pós-anestesia, latência para primeira crise, duração da 

crise e classificação dos comportamentos em três grandes grupos de 

comportamentos - ambulação, ictais e autonômicos. A latência para a primeira 

crise foi menor para os grupos que receberam PILO ihpc em relação aos 

demais grupos. Turski e colaboradores (1989) encontraram que minutos após a 

administração de PILO (i.p.) os animais apresentam comportamentos ictais 

dispersos e, em torno de 50 minutos eles começavam a entrar em SE. 

Semelhante ao que foi observado, crises comportamentais mais intensas foram 
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vistas com uma latência de 20 minutos da administração do KA (BEN-ARI, 

1985). 

Além de apresentarem a evolução temporal e o tipo do comportamento 

diferentes de modelos classicamente estabelecidos, animais tratados com as 

maiores doses de PILO ihpc exibiram um comportamento de catatônia (do 

inglês, catatonia-like), caracterizado por uma letargia motora e irresponsividade 

a estímulos dolorosos e/ou sonoros, principalmente nos minutos finais da 

observação. De acordo com Tan e colaboradores (2016), a catatonia ictal é um 

fenômeno raro em humanos, mas que não deve ser esquecido. Ela pode estar 

presente em casos de SE não-convulsivo. Do ponto de vista eletrográfico, o 

registro apresenta descargas epileptiformes, complexos ponta-onda e arritmias 

(ver Figura 9) e o fenômeno pode ser abolido pela administração de 

antiepilépticos clássicos como a fenitoína e o diazepam (LIM et al., 1986; 

KANEMOTO; MIYAMOTO; ABE, 1999). Não foram encontrados registros de 

catatonia em modelos animais de epilepsia e nós postulamos que a ocorrência 

desse fenômeno pode ser devido a uma crise restrita a estruturas límbicas, 

assim como foi proposto para os humanos, em virtude da administração local 

desse fármaco. 

Já nos animais tratados com o KA ihpc, verificou-se um comportamento 

de ambulação estereotipado que manifestou-se como uma rotação horária 

(lado ipsilateral). Esse comportamento já foi relatado para agonistas 

dopaminérgicos injetados no parênquima cerebral (UNGERSTEDT et al., 1969; 

CALEO & RESTANI, 2018). Paradoxalmente, a administração de antagonistas 

glutamatérgicos reduz o número de rotações provocadas pela administração 

unilateral de 6-hidroxidopamina na substância nigra (EBLEN et al., 1996). 

Nesse estudo, além de avaliar o comportamento durante o SE, 

avaliamos a vida epiléptica do animal na fase crônica. Considerando a 

possibilidade desses animais desenvolverem déficits cognitivos e/ou de 

memória, foram realizados testes para avaliação cognitiva no período crônico, 

que discutiremos em seguida. 

5.3. ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS CRÔNICAS 

A fase crônica é caracterizada pela ocorrência de crises espontâneas e 

recorrentes (CREs). Durante o manuseio ou a realização dos testes 
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comportamentais, 1 animal P700 e 2 animais KA apresentaram CREs, mas a 

frequência e números de CREs não foram quantificadas. 

As comorbidades psiquiátricas frequentemente acometem pacientes 

com epilepsia, sendo que a probabilidade dessas condições chega a ser três 

vezes maior em pacientes com ELT (GAITATZIS; TRIMBLE; SANDER, 2004). 

Possivelmente, isso ocorre devido ao papel central de circuitos associados a 

essa região encefálica no processamento sensório-motor, envolvendo o 

controle de respostas motoras a estímulos sensoriais. (BAST; FELDON, 2003). 

Além disso, existe uma provável relação bidirecional entre transtornos 

psiquiátricos (especialmente transtornos de humor). Assim, pacientes com 

depressão possuem maior chance de desenvolver epilepsia e vice-versa 

(KANNER, 2011b). Sugere-se então, que há uma sobreposição ou 

compartilhamento dos mecanismos envolvidos nessas duas condições 

neurológicas (KANNER, 2009, 2011a). 

A hiperatividade é uma comorbidade encontrada em pacientes com ELT 

(KANNER, 2008) e também em ratos (STEWART AND LEUNG, 2003; DOS 

SANTOS et al., 2005; SULEYMANOVA, GULYAEV, ABBASOVA, 2016). 

Camundongos C57BL/6, após a administração de PILO i.p., apresentam 

aumento da atividade locomotora em diversos testes, incluindo o teste de 

campo aberto (MÜLLER et al., 2009). Comportamento similar foi descrito em 

animais que receberam KA ihpc (ZEIDLER et al., 2018).  

O teste de campo aberto é bem aceito para avaliar os resultados 

exploratórios e comportamento semelhante à ansiedade. Os resultados na 

atividade locomotora avaliado na arena de campo aberto revelou efeitos 

significativos do tratamento com PILO, em relação ao salina, quanto à distância 

total percorrida durante o teste. Esse tipo de alteração comportamental é 

similar, em maior escala, aos efeitos gerados pelo modelo de KA ihpc. Estes 

achados corroboram estudos anteriormente citados, que também encontraram 

alterações na taxa locomotora de animais submetidos ao modelo de ELT. 

Porém, em contraste com nossos resultados, estudos prévios realizados em 

camundongos mostraram que a PILO e o KA não alteram a atividade 

locomotora no campo aberto (GRÖITICKE et al., 2007, 2008). 

A memória declarativa refere-se a informações assimiladas sobre fatos e 

acontecimentos em relação a elementos previamente encontrados. Memórias 
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espaciais e de conhecimento são formas de memória declarativa em seres 

humanos (GOH & MANAHAN-VAUGHAN, 2013). Segundo (BLUME, 2003), a 

presença de prejuízo mnemônicos é comum nos indivíduos com ELT. Déficits 

cognitivos e redução na função de habilidade de aprendizado e memória foram 

demonstrados em pacientes com epilepsia crônica (CARREÑO; DONAIRE; 

SÁNCHEZ-CARPINTERO, 2008). 

O teste de reconhecimento de objeto pode nos fornecer informações 

sobre a memória de trabalho, memória de curta e de longa duração, 

dependendo do tempo decorrido entre a fase de treino e testes (CARLINI, 

2011; CLARKE et al., 2010). Esse teste fundamenta-se no fato que quando 

animais são apresentados a objetos familiares e a objetos novos, eles tendem 

a explorar mais o novo objeto. Essa abordagem experimental vem sendo 

amplamente utilizada para avaliar a memória de reconhecimento dependente 

do hipocampo (BERLYNE, 1950; ENNACEUR & DELACOUR, 1988; BEVINS; 

BESHEER, 2006). Os resultados do presente trabalho mostram que apenas a 

longo prazo - sete dias após a primeira sessão - os animais tratados com PILO 

(P700) e KA ihpc exploram igualmente os dois objetos, sugerindo um déficit na 

memória dependente do hipocampo.  

Em ratos cronicamente epilépticos, a pilocarpina e o ácido caínico 

administrados sistemicamente não alteraram a memória de reconhecimento de 

objetos após 4 dias da sessão de treino, ainda que tenha sido vista morte 

neuronal em diferentes estruturas anatômicas, incluindo hipocampo, amígdala 

e córtex entorrinal (DETOUR et al., 2005; SUÁREZ et al., 2012). Já em 

camundongos, 24 horas após a sessão de treino, animais tratados com 

pilocarpina (i.p.) apresentaram um déficit na memória de reconhecimento de 

objetos (DE OLIVEIRA et al., 2015). Camundongos C57Bl/6 que receberam a 

PILO (20 µg) por via ihpc também apresentaram um comprometimento na 

memória de reconhecimento de objetos (LIMA et al., 2016). É válido destacar 

que esse último teste foi realizado 24h após a indução do SE, portanto, durante 

o período pós-ictal, no qual a plasticidade estrutural ainda não aconteceu, o 

que adiciona uma maior complexidade a interpretação dos resultados. Como 

nesse estudo foram utilizados animais cronicamente epilépticos, sugere-se que 

os resultados aqui obtidos mimetizam as condições vistas na ELT em 

humanos. 
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Adicionalmente ao teste de reconhecimento de memória, foi realizado o 

teste de labirinto de Barnes (BARNES, 1979). Como dito acima, o labirinto de 

Barnes consiste em um disco plano e circular com vários buracos ao redor de 

seu perímetro e a tarefa depende da preferência inata dos roedores por 

espaços escuros e fechados, quando comparado à áreas abertas. Presume-se 

que os sujeitos aprendem a localização da caixa de escape usando pontos de 

referência espacial, fixos nas paredes e em relação ao labirinto (pistas extra 

labirínticas) ou estão no próprio labirinto fixado em relação ao orifício de 

escape (pistas proximais). Esse teste tem sido usado para avaliar a 

aprendizagem espacial em camundongos (FOX et al., 1998; PAYLOR et al., 

2001; HOLMES et al., 2002; KOOPMANS et al., 2003; SEEGER, 2004) como 

uma alternativa para o labirinto de Morris - teste mais comumente usado no 

aprendizado espacial em roedores (MORRIS, 1984; FRICK, STILLNER, CA, 

2000). Além disso, o labirinto de Barnes não envolve natação e, portanto, é 

considerado menos ansiogênico do que o labirinto de Morris (POMPL et al., 

1999; MIYAKAWA et al., 2001; DEACON; RAWLINS, 2002; HOLMES et al., 

2002).  

As correlações entre dano hipocampal e desempenho fornecem suporte 

para a natureza espacial da tarefa do labirinto de Barnes (FOX et al., 1998; 

PAYLOR et al., 2001; HOLMES et al., 2002; KOOPMANS et al., 2003; 

SEEGER, 2004). No entanto, esse teste pode ser influenciado por vários 

fatores não cognitivos, como ansiedade, tigmotaxia, imobilidade ou atividade 

exploratória (WOLFER et al., 1998; MIYAKAWA et al., 2001; HOLMES et al., 

2002; BERNARDO et al., 2007; REISERER et al., 2007). Análises quanto a 

extensão da morte neuronal e reorganização sináptica no hipocampo estão em 

andamento e buscarão correlacionar o desempenho comportamental a 

alterações estruturais. 

Com relação à atividade exploratória, nossos resultados mostram que 

todos os grupos, com a reexposição ao aparato, aprenderam satisfatoriamente 

a achar a caixa de escape, demonstrado pela diminuição da latência e número 

de visitas para achar a caixa de escape do primeiro até o último dia e também 

pelo aumento gradativo a cada dia da porcentagem de animais que acharam a 

caixa de escape em menos de 180s, corroborando com os resultados 

encontrados por De Oliveira e colaboradores (2014). A utilização da estratégia 
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direta é um método adotado por nós para saber se os animais utilizaram pistas 

espaciais para achar a caixa de escape. Interessantemente, os grupos Salina e 

PILO apresentaram um aumento de porcentagem de indivíduos que utilizou a 

estratégia direta para encontrar a caixa de escape, resultado esse não sendo 

encontrado no grupo KA. Isso pode ser devido ao comportamento de 

tigmotaxia - comportamento esse estereotipado de andar nas bordas do 

aparato de forma aleatória, que também foi mostrado nos nossos resultados de 

campo aberto. Outra demonstração que o grupo KA não utilizou pistas 

espaciais é mostrado na terceira sessão do quarto dia, onde mesmo o giro de 

120⁰ do aparato em relação ao ponto inicial, não houve alteração tanto na 

latência quanto no número de visitas até achar a caixa de escape. 

Essa variabilidade pode estar relacionada com as diferenças entre 

grupos na extensão das lesões hipocampais. Animais tratados tanto com PILO 

quanto KA apresentam um aumento de neurogênese e alterações no 

posicionamento e morfologia de células granulares. No entanto, apenas no 

hipocampo ipsilateral à injeção de KA foi observado dispersão da camada 

granular e morte neuronal em CA1 e CA3 (MOURA, 2017), o que está 

associado ao comprometimento da aquisição e retenção de memória. Além 

disso, vários estudos mostraram que o KA administrado por várias vias afeta o 

aprendizado espacial e a memória em diversos testes comportamentais 

(ARKHIPOV; KULESSKAJA; LEBEDEV, 2008; GAYOSO et al., 1994; HOLMES 

et al., 1988). 

Quanto ao teste de interação social, os grupos que receberam PILO não 

apresentaram uma diminuição na taxa de exploração da zona de interação nas 

duas diferentes sessões (objeto e social) quando comparadas ao grupo 

controle, resultado inverso encontrado no grupo KA. 

Com relação a anedonia – comportamento de um grupo de sintomas que 

caracterizam a depressão, esse pode ser estudado tanto por meio do consumo 

da sacarose (PAPP; WILLNER; MUSCAT, 1991), por meio do consumo de 

sacarina (OVERSTREET et al., 2007) ou teste de nado forçado (PORSOLT; LE 

PICHON; JALFRE, 1977). Nossa escolha foi o teste de sacarina pelo fato da 

sacarose apresentar valor calórico, o que poderia influenciar o desempenho 

dos animais no teste. Analisando nossos resultados quanto ao teste de 

consumo de sacarina, os animais tratados com PILO, independente da dose, 
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não apresentaram uma diminuição no consumo da sacarina em relação ao 

grupo salina, ao contrário dos animais tratados com KA, onde foi observada 

uma diminuição do consumo da sacarina em relação ao grupo controle. Essa 

observação sugere que animais PILO não apresentam um comportamento 

anedônico, mas os animais KA sim. Alguns estudos mostram que tanto ratos 

como camundongos tratados com PILO apresentam comportamento anedônico 

(DE OLIVEIRA et al., 2014; KLEIN et al., 2015), porém esse comportamento 

pode ser consequência do dano cerebral muito mais disseminado obtido pela 

administração sistêmica de tal agente convulsivante , ausente no um modelo 

de epilepsia focal proposto aqui. 

Finalmente, uma das perguntas abertas do presente conjunto de 

resultados é se o insulto neuronal produzido pela administração intra-

hipocampal de PILO foi, de fato, suficientemente forte para produzir uma 

condição epiléptica verdadeira. Para responder a essa pergunta, registros 

eletrofisiológicos de longa duração (preferencialmente 24h por dia, 7 dias por 

semana) serão necessários para quantificar a frequência de crises 

espontâneas nesses animais. Às observações eletrofisiológicas, deverão se 

somar a análise estrutural, que quantifique a morte neuronal nos hipocampos 

ipsi e contralateral, bem como a demonstração da presença de brotamento 

aberrante das fibras musgosas, ambas características clássicas dos modelos 

animais de epilepsia que envolvem administração sistêmica de agenes 

convulsivantes e da própria condição humana. Esses estudos estão em 

andamento no laboratório. Entretanto, convém ressaltar que, tanto em ratos 

(Bessa, 2016) como em camundongos (Figuras 7, 8, 9 e 10), a expressão 

comportamental do SE induzido pela PILO foi significaivamente mais forte e 

duradoura em comparação com animais tratados com KA. Se confirmarmos 

que animais P700 apresentam esclerose hipocampal e crises espontâneas e 

recorrentes, confirmaremos que o presente protocolo é suficiente para produzir 

um modelo de ELT com alterações cognitivas mais brandas, e de certa forma, 

mais compatíveis com as comorbidades observadas em pacientes com ELT 

responsivas ao tratamento farmacológico.  

Tabela 2 | Comparação das alterações comportamentais nos diferentes 
grupos experimentais. Resumo simplificado dos resultados obtidos nos grupos 
tratados com baixa (P70) e alta (P700) dose de pilocarpina, e ácido caínico (KA). 



 

62 
 

(↑ - aumento, ↓ - diminuição ou ↔ sem modulação do comportamento em 
relação ao grupo controle). 

Alterações de animais experimentais em relação aos animais do grupo 
controle 

Teste Grupo 
Atividade 

locomotora 
Comportamento 

ansiogênico 

Campo aberto 

P70 ↑ ↔ 

P700 ↑ ↔ 

KA ↑↑ ↑↑ 

  Memória dependente do hipocampo 

Tarefa de 
reconhecimento de 

objetos  

P70 ↔ 

P700 ↓ 

KA ↓ 

  Memória espacial 

Labirínto de Barnes  

P70 ↔ 

P700 ↔ 

KA ↓ 

  Comportamento depressivo 

Teste de interação 
social  

P70 ↔ 

P700 ↔ 

KA ↑ 

  Anedonia 

Preferência por 
sacarina 

P70 ↔ 

P700 ↔ 

KA ↑ 
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6. CONCLUSÃO 

Diante dos resultados obtidos podemos chegar às seguintes conclusões 

gerais:   

 O modelo de PILO ihpc produziu um status epilepticus sustentado e de 

severidade dependente da dose, sendo comprovado pela duração do SE e a 

evolução ponderal.  

 À respeito da semiologia do SE, a PILO ihpc produziu sinais e sintomas 

diferentes da PILO ip e KA ihpc.  

 Nos testes comportamentais como campo aberto e interação social, foi 

possível concluir que o grupo PILO ihpc apresentou um quadro de menor 

prejuízo motivacional quando comparado com o grupo KA. 

  Nos testes comportamentais relacionados à memória hipocampo-

dependente e espacial, os grupos PILO ihpc de maior dose e KA apresentaram 

um prejuízo de memória a longo prazo, mensurado pelo teste de 

reconhecimento de objetos, porém somente o grupo KA apresentou um 

prejuízo de memória espacial no teste de labirinto de Barnes 

 No teste de consumo de sacarina, os grupos PILO ihpc não 

apresentaram prejuízo emocional, mensurado pela preferência do consumo de 

sacarina, já o grupo KA sim. 

Por fim, conclui-se que o presente modelo tem validade de face para o 

ELT de humanos, considerando a facilidade do procedimento experimental e 

foco epiléptico localizado, podendo servir como alternativa aos modelos KA 

(alto custo) e sistêmico de PILO (alta mortalidade). 
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8. ANEXO I 

 
Figura 17 | Evolução comportamental do grupo salina hiperosmótica.  
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ANEXO II 


