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RESUMO 

A epilepsia é uma das enfermidades neurológicas mais prevalentes no mundo e 30 % dos 

pacientes apresentam refratariedade ao tratamento. Além disso, estudos mostram uma estreita 

relação entre a epilepsia e comorbidades psiquiátricas. O abrasamento tem sido amplamente 

usado como modelo para estudar a epilepsia e diferentes alterações neuropsiquiátricas 

associadas a ela. Estudos mostram que o levetiracetam (LEV) reduz a gravidade das 

convulsões em animais no modelo de abramento por pentilenotetrazol (PTZ), porém há uma 

crescente preocupação com possíveis reações adversas neurocomportamentais devido ao seu 

uso. Por outro lado, existem evidências dos efeitos promissores do uso de agonistas dos 

receptores de GLP-1, como a liraglutida (LIRA), em distúrbios cerebrais. Dessa forma, o 

presente estudo se propõe a investigar os efeitos comportamentais e neuroquímicos da 

liraglutida em camundongos, tratados ou não com o levetiracetam, no modelo de abrasamento 

induzido por pentilenotetrazol. Camundongos machos receberam PTZ em dias alternados, por 

21 dias; antes da administração de PTZ os animais foram tratados com LIRA e/ou LEV ou 

salina. Realizaram-se a observação dos estágios de convulsão pela escala de Racine e os testes 

comportamentais Campo Aberto, Labirinto em Cruz Elevado e Nado Forçado, para avaliação 

de comportamentos ansiogênico e depressivo símiles e Esquiva Passiva e Reconhecimento do 

Objeto Novo, para verificar a performance cognitiva. Além disso, alterações no estresse 

oxidativo no córtex pré-frontal (CPF), hipocampo (HC) e corpo estriado (CE); e ainda no 

fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) no HC foram avaliadas. A LIRA, sozinha, 

retardou o estabelecimento do abrasamento, mas não foi capaz de evitá-lo; preveniu os 

comportamentos ansiedade e depressão provocados pelo modelo de abrasamento por PTZ e 

na dose de 150μg/kg teve efeito benéfico na memória espacial e aversiva. Nos parâmetros 

neuroquímicos, a LIRA 150, associada ao LEV, reduziu o os níveis de nitrito no HC e CPF e 

de MDA em todas as áreas; aumentou os níveis de GSH também nas três áreas e de BNDF no 

HC. O LEV, por sua vez, mostrou potencial anti-kindling e reduziu os parâmetros de lesão 

oxidativa, porém não foi capaz de prevenir os comportamentos ansiedade e depressão símiles 

e a disfunção cognitiva, provocados pelo abrasamento por PTZ. Sendo assim, sugere-se que 

associação com a LIRA (150 μg/kg) pode ser considerada promissora para tratamento de 

comorbidades associadas à epilepsia, visto que esta apresentou efeitos benéficos sobre as 

funções neurocomportamentais, sem interferir no potencial anticonvulsivante do LEV. 

 

Palavras-chave: Epilepsia. Abrasamento. Pentilenotetrazol. Liraglutida. Levetiracetam. 

Estresse Oxidativo. Fator Neurotrófico Derivado do Encéfalo. Cérebro. 



 

  

ABSTRACT 

BEHAVIORAL AND NEUROCHEMICAL EFFECTS OF LIRAGLUTIDE AND ASSOCIATION WITH 

LEVETIRACETAM IN MICE SUBMITTED TO PENTILENOTRAZOLE-INDUCED KINDLING MODEL. 

 

Epilepsy is one of the most prevalent neurological diseases in the world and 30% of patients 

are refractory to treatment. In addition, studies show a close relationship between epilepsy and 

psychiatric comorbidities. Kindling has been widely used as a model for studying epilepsy 

and different neuropsychiatric disorders associated with it. Studies have shown that 

levetiracetam (LEV) reduces the severity of seizures in animals in the pentilenotetrazole 

(PTZ)-induced kindling model, but there is a growing concern with possible neurobehavioral 

adverse reactions due to its use. On the other hand, there is evidence of the promising effects 

of the use of GLP-1 receptor agonists, such as liraglutide (LIRA), in brain disorders. Thus, the 

present study aims to investigate the behavioral and neurochemical effects of liraglutide in 

mice treated or not with levetiracetam submitted to PTZ- induced kindling model. Male mice 

received PTZ on alternate days for 21 days; before to PTZ administration, the animals were 

treated with LIRA and / or LEV or saline. Observation of the stages of convulsion by the 

Racine scale and the behavioral tests Open Field, Elevated Plus Maze and Forced Swim, to 

evaluate of anxiety-like and depressive-like behaviors, and Passive Shock Avoidance and 

Novel Object Recognition, to verify cognitive performance, were carried out. Moreover, 

alterations in oxidative stress in the prefrontal cortex (CPF), hippocampus (HC) and striatum 

(CE); and in brain derived neurotrophic factor (BDNF) in HC were evaluated. The LIRA, 

alone, delayed the establishment of the kindling, but was not able to avoid it; prevented the 

anxiety-like and depressive-like behaviors caused by the PTZ- induced kindling and at the 

dose of 150μg / kg had a beneficial effect on spatial and aversive memory. In the 

neurochemical parameters, LIRA 150, associated with LEV, reduced nitrite levels in HC and 

CPF and MDA in all areas; increased levels of GSH also in the three areas and of BNDF in 

HC. The LEV, on the other hand, showed anti-kindling potential and reduced the parameters 

of oxidative damage, but it was not able to prevent the similar anxiety-like and depressive-like 

behaviors and the cognitive dysfunction, caused by the PTZ- induced kindling. Therefore, it is 

suggested that association with LIRA (150 μg / kg) may be considered promising for the 

treatment of comorbidities associated with epilepsy, since it has beneficial effects on 

neurobehavioural functions, without interfering with the anticonvulsant potential of LEV. 

 

Keywords: Epilepsy. Kindling. Pentilenotetrazole. Liraglutide. Levetiracetam. Oxidative 

stress. Brain-Derived Neurotrophic Factor. Brain.  
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 Epilepsia 

 

A epilepsia vem gerando inúmeros debates ao longo dos anos e sua história é 

rodeada por crenças religiosas (GOMES, 2006). Este aspecto tornou a epilepsia uma doença 

altamente estigmatizante em muitas culturas, onde foi associada ao pecado e à possessão por 

espíritos malignos (MASIA; DEVINSKY, 2000; JACOBY et al., 2005). 

Hipócrates foi o primeiro a classificar a epilepsia como uma doença do cérebro e 

não como algo sobrenatural como se acreditava anteriormente (GOLDENSOHN et al., 1997). 

Em 400 a.C. ele relatou que a epilepsia não era uma doença relacionada ao “divino”, mas que 

sua causa estava relacionada ao “corpo”. Ele também foi pioneiro em afirmar a relação 

existente entre epilepsia e depressão e, neste mesmo ano, afirmou que epiléticos se tornariam 

melancólicos e vice-versa (TEMKIN, 1994). No entanto, somente no final do século XIX, 

uma compreensão mais clara desta enfermidade começou a surgir e ela foi consolidada como 

uma doença médica (GOLDENSOHN et al., 1997; MAGIORKINIS et al., 2014). 

A epilepsia pode ser definida como uma doença crônica que tem como 

característica comum crises epilépticas recorrentes na ausência de doenças tóxico- 

metabólicas ou febris e que podem ocorrer em qualquer faixa etária (ILAE, 1989; WHO, 

2017). Essas crises são resultantes de uma atividade neuronal excessiva, devido a descargas 

elétricas anormais e recorrentes (ENGEL, 1995; FUCHS et al., 2004; WHO, 2017). Já o 

termo convulsão pode ser definido como uma ocorrência transitória de sinais e/ou sintomas 

devido à atividade hipersincrônica e repetitiva de um grupamento neuronal do córtex 

cerebral, cuja distribuição anatômica e duração da sua atividade determinam a natureza da 

crise (ILAE, 1989). 

A epilepsia é considerada uma doença do cérebro, definida por qualquer uma das 

seguintes condições: pelo menos duas crises não provocadas ou reflexas que ocorrem em um 

intervalo maior que 24 horas; uma crise não provocada (ou reflexa) e uma probabilidade de 

novas crises semelhante ao risco de recorrência geral (pelo menos 60%), após duas crises não 

provocadas, ocorrendo ao longo de 10 anos; ou diagnóstico de uma síndrome epiléptica 

(FISHER et al., 2014; FISHER, 2015). 

A atividade cerebral epiléptica pode ser desencadeada por diversos fatores, e por 

isso a epilepsia é considerada uma disfunção complexa e multifatorial. O tipo mais comum 

de epilepsia, que afeta 6 em cada 10 pessoas com o transtorno, é chamado epilepsia 
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idiopática e não tem causa identificável (WHO, 2017). A epilepsia com causa conhecida é 

chamada de secundária, ocorrendo após alguma lesão cerebral, como traumatismo, meningite 

infecciosa, crescimento de tumor ou outros tipos de doença neurológica (HOPKINS; 

SHORVON, 1995). 

Epilepsia é uma das enfermidades neurológicas mais prevalentes, cerca de 50 

milhões de pessoas no mundo têm epilepsia e 30 % desses pacientes apresentam crises 

refratárias ao tratamento medicamentoso disponível no mercado (WHO, 2017). Devido a 

fatores como alta prevalência, gravidade, morbidade e impacto socioeconômico, as pesquisas 

científicas no campo da epileptologia têm adquirido caráter prioritário nas políticas em saúde 

pública (SUNDQVIST, 2002; LI; SANDER, 2003). 

 

1.2 Comorbidades neuropsiquiátricas na epilepsia 

 

A relação existente entre epilepsia e doenças psiquiátricas é reconhecida há 

séculos, contudo, as comorbidades neuropsiquiátricas foram sendo amplamente investigadas 

com o passar dos anos. O impacto destas comorbidades na qualidade de vida dos pacientes 

sugere que detectar e tratar precocemente esses problemas é de suma importância 

(DEVINSKY, 2003; AGRAWAL; GOVENDER, 2011). 

Estudos de prevalência, referentes à associação entre epilepsia e transtornos 

psiquiátricos, mostraram que a epilepsia pode preceder, ocorrer concomitantemente ou ainda 

ocorrer posteriormente ao diagnóstico de uma comorbidade. Dados disponíveis na literatura 

sugerem que desordens psiquiátricas ocorrem em 20 a 40% dos pacientes com epilepsia, com 

uma incidência ainda maior em pacientes com epilepsia do lobo temporal e epilepsias 

refratárias ao tratamento (FEINSTEIN, 1970, GAITATZIS et al., 2004; 2012; SCHENKEL et 

al., 2012). 

Enquanto esses transtornos tradicionalmente eram considerados como uma 

complicação relacionada às crises epilépticas, novos dados epidemiológicos, apoiados por 

pesquisa clínica e experimental, sugeriram a existência de uma relação bidirecional entre as 

duas condições. Não apenas os pacientes com epilepsia apresentam um maior risco de sofrer 

de um transtorno psiquiátrico, mas os pacientes com transtornos psiquiátricos primários 

também apresentam maior risco de desenvolver epilepsia (KANNER et al., 2014).  

A maioria dos estudos tem seu enfoque na relação entre epilepsia e depressão 

(DEVINSKY 2003; GAITATZIS et al., 2004; BRAGATTI et al., 2011; 2014; SCHENCKEL et 

al., 2012). A depressão é o transtorno psiquiátrico mais comum em pacientes com epilepsia (de 



 

17 

  

20 a 55% dos pacientes epilépticos têm depressão) e uma importante causa de morbidade 

(KANNER, 2003).  

No entanto, há também outros problemas de ordem psiquiátrica que podem ocorrer 

em pessoas com epilepsia, sobre os quais há menos dados epidemiológicos, como transtornos 

afetivos, doenças psicóticas, neuroses, transtornos de humor, transtornos de personalidade, 

problemas comportamentais e deficiências cognitivas (ALDENKAMP; ARENDS, 2004; 

DODRILL, 2004; HELMSTAEDTER; KURTHEN, 2001). 

Evidências da literatura sugerem forte correlação entre uma variedade de fatores 

clínicos da epilepsia, como etiologia, idade de início, tipo e gravidade da crise e 

medicamentos antiepilépticos com a disfunção cognitiva (BEGHI et al., 2006), a qual 

geralmente afeta o aprendizado, a memória espacial e a memória de longo prazo (FRICK et 

al., 2000). Crianças com epilepsia tem um risco maior de déficit de memória e aprendizado, 

quando comparadas a crianças saudáveis (RANTANEN et al, 2009;. VENDRAME et al., 

2009). Lhatoo e Sander (2001) verificaram que adultos com dificuldades de aprendizagem 

têm maior incidência de todos os tipos de epilepsia do que a população geral e o inverso 

também ocorre, até um quarto de pacientes com epilepsia tem dificuldades de aprendizagem.  

Com relação aos fatores biológicos que predispõem o desenvolvimento de 

comorbidades em epilepsia do lobo temporal estão os danos neuropatológicos em áreas 

referentes às funções psíquicas (amígdala, sistema límbico, córtex frontal e gânglios basais) e 

ainda os efeitos colaterais, de cunho emocional e cognitivo, da utilização dos medicamentos 

antiepilépticos (GAITATZIS et al., 2004; SWINKELS et al., 2005). 

 

1.3 Estresse oxidativo e a epilepsia  

 

 

O estresse oxidativo (EO) é definido como um desequilíbrio entre as defesas 

antioxidantes e a produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) no organismo 

(HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2007). Este desequilíbrio tem sido relacionado com a 

fisiopatologia de uma série de doenças, incluindo transtornos neuropsiquiátricos (JUNG et al., 

2007; MAGALHÃES et al., 2011; LIU et al., 2012). 

Diversos estudos relacionam o desenvolvimento do EO a crises convulsivas 

recorrentes (LIANG et al., 2000; KANEKO et al., 2002). Em modelos de convulsão em 

animais, mostrou-se que o EO foi participativo no processo de degradação e morte neuronal e 

glial (ARNAIZ et al., 1998). Convulsões podem resultar em morte neuronal através de 
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processos dinâmicos que incluem além do estresse oxidativo, fatores genéticos, 

excitotoxicidade induzida por disfunção mitocondrial, mudanças na plasticidade e ativação 

de algumas vias de morte celular tardias (FERRIERO, 2005; HENSHALL; SIMON, 2005).  

A oxidação é parte fundamental da vida aeróbica e do metabolismo do ser 

humano e, assim, os radicais livres são produzidos naturalmente ou por alguma disfunção 

biológica. Radicais livres consistem de estruturas químicas que contém um ou mais elétrons 

desemparelhados nos átomos de oxigênio ou nitrogênio (ERO ou ERN), o que confere à 

molécula um estado altamente reativo (BARREIROS; DAVID; DAVID, 2006). 

No entanto, ERO é um termo amplo que abrange não somente radicais de 

oxigênio como superóxido, hidroxila, óxido nítrico, mas também derivados do oxigênio que 

não são radicais, como o peróxido de hidrogênio (H2O2) (BERRA; MENCK; DI MASCIO, 

2006). Em condições fisiológicas as vias de defesa compensam a produção de ERO e ERN, 

entretanto, em condições de produção excessiva ou em que defesas do organismo estão 

comprometidas, as ERO e ERN poderão reagir com ácidos graxos, proteínas e DNA, 

causando dano a esses substratos (MAES et al., 2011). 

O óxido nítrico (NO) é uma das principais ERNs e seus níveis podem ser 

mensurados indiretamente pela determinação de nitrito/nitrato, uma vez que o NO passa por 

várias reações em fluidos biológicos resultando na formação de nitritos e nitratos. O NO é 

uma molécula sintetizada a partir da L-arginina na presença do co-fator NADPH pela 

ativação da enzima óxido nítrico sintase (NOS) de curta duração (BECKMAN ; 

KOPPENOL, 1996). Evidências sugerem que ambas as isoformas da NOS, induzível e 

neuronal, participem de muitos processos neuronais importantes (DAWSON; SNYDER, 

1994). 

No SNC, o NO atua como uma molécula de sinalização intracelular difusa e seu 

principal papel na convulsão é como modulador. Embora exerça diversas funções fisiológicas 

úteis, quando em excesso, o NO pode exercer efeitos nocivos. Em determinadas condições, o 

NO e o O
2-

 podem interagir, resultando na formação de peroxinitrito (ONOO
-
), um produto 

extremamente tóxico. Este composto é capaz de reagir com diversas moléculas: proteínas, 

lipídios, carboidratos e ácidos nucléicos, danificando-as. Além disso, seus prováveis produtos 

de decomposição, o radical OH
-
 e o dióxido de nitrogênio, dentre outros, têm semelhante 

potencial deletério (RADENOVIC et al., 2003; UZÜM et al., 2005). 

Todos os componentes celulares são susceptíveis à ação das EROs, porém a 

membrana é um dos mais atingidos em decorrência da peroxidação lipídica. Esse processo 

ocorre quando as EROs reagem com ácidos graxos polinsaturados presentes nas membranas 
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celulares e lipoproteínas, o que resulta na degradação de suas estruturas lipídicas. Em função 

disso, há perda da seletividade na troca iônica, liberação do conteúdo de organelas e formação 

de produtos citotóxicos, como o malonildialdeído (MDA), usado como marcador biológico 

indicativo de EO e dano celular (DEVASAGAYAM et al, 2003), podendo resultar em morte 

celular (HERSHKO, 1989). 

Em estudo com modelo de convulsão quimicamente induzida por pentilenotetrazol 

(PTZ) foi relacionado o aumento dos níveis de peroxidação lipídica com os efeitos 

convulsivantes e neurotóxicos induzidos por esta substância (BASHKATOVA et al., 2003).  

Em condições fisiológicas o organismo dispõe de um sistema antioxidante que 

consegue neutralizar as EROs, constituído por agentes de ação não enzimática e enzimática 

(HALLIWELL, 2007; BARREIROS; DAVID; DAVID, 2006). O sistema de defesa não 

enzimático é composto por reagentes exógenos, como, por exemplo, vitaminas e sais minerais, 

que são normalmente obtidos na alimentação (PRASAD et al, 2007). 

O sistema de defesa enzimático inclui as enzimas Superóxido Dismutase (SOD), 

Catalase (CAT) e Glutationa Peroxidase (GSH-Px). Esta reduz o H2O2 à H2O, mas para isso 

precisa da conversão da glutationa reduzida (GSH) em oxidada (GSSG). Para completar o 

ciclo, a enzima Glutationa Redutase (GR) reduz a molécula de GSSG à sua forma reduzida 

em uma reação de oxidação de NADPH (KULAK et al.,2013). 

GSH é a principal defesa antioxidante da célula e está intimamente relacionada 

ao equilíbrio do ciclo celular redox, sendo assim, a manutenção dos seus níveis é primordial 

para o bom funcionamento da célula e combate ao estresse oxidativo (KULAK et al.,2013). 

Um estudo no qual foi usado o modelo de abrasamento induzido por PTZ (RAUCA 

et al., 2004) demonstrou que o estresse oxidativo no hipocampo é uma consequência direta das 

convulsões. De fato, estudos anteriores sugerem que a geração de radicais livres está envolvida 

no abrasamento induzido por PTZ, já que os animais apresentaram níveis mais elevados de 

peroxidação lipídica e níveis mais baixos de SOD e GSH no cérebro (EL-ABHAR; GAWAD, 

2003). 

 

1.4 Fator neurotrófico derivado do cérebro e a epilepsia 

 

 

O impacto causado pelo abrasamento induzido por PTZ sobre as funções neuronais 

de plasticidade, aprendizado e memória pode ser modulado por vários mecanismos, sendo um 

dos principais o BDNF (SANDI, NAVA, 2007). Esta é a neurotrofina mais presente no cérebro 
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dos roedores, sendo considerado como um fator importante nos mecanismos reguladores da 

sinaptogênese (CUNHA, BAMBILLA, THOMAS, 2010) e tendo sido amplamente investigado.  

A transcrição do gene BDNF é regulada por CREB (cAMP Response Element-

Binding), portanto especula-se que a fosforilação reduzida de CREB levaria à regulação 

negativa da expressão de BDNF. O efeito neuroprotetor da sinalização CREB / BDNF está 

correlacionado com a diminuição da carga oxidativa (LEE et al., 2009). 

BDNF potencializa a transmissão sináptica excitatória através do aumento da 

liberação de neurotransmissores (TAKEI et al., 1998), bem como a transmissão pós-sináptica 

glutamatérgica, ao regular a fosforilação dos receptores NMDA (N-metil-d-aspartato) (ALDER 

et al., 2005). Além disso, promove a proliferação dendrítica de neurônios corticais. Essas 

alterações estruturais e sinápticas têm sido implicadas na epileptogênese (SPIGELMAN et al., 

1998). No entanto, He et al. (2004) mostraram que a epileptogênese foi indutível em ratos cujo 

alelo BDNF havia sido eliminado, devido ao aumento da ativação do receptor TrkB 

(Tropomyosin Receptor Kinase B). Isso pode ter ocorrido pela ativação do receptor por outros 

ligantes, além do BDNF.  

Além do papel na epileptogênese, sabe-se que o BDNF e sua sinalização com o 

TrkB desempenham um papel fundamental nos mecanismos antidepressivos (CASTRÉN, 

2014; ZHANG; YAO; HASHIMOTO, 2016). Kumari et al. (2016) mostraram que o 

comportamento ansiedade símile causado pelo isolamento social pode ser mediado por uma 

regulação positiva na expressão do BDNF e Heldt (2007) verificou que este age no 

remodelamento sináptico associado à memória. Um recente estudo (ZHENG et al., 2017) 

mostrou que camundongos transgênicos para a proteína precursora amilóide e presenilina 1 

(modelo de Doença de Alzheimer) submetidos a transplante de células-tronco mesenquimais 

amnióticas humanas apresentaram níveis significativamente mais elevados de BDNF. Assim, 

estes pesquisadores atribuíram os mecanismos subjacentes à cognição melhorada nos testes de 

Reconhecimento do Objeto Novo e Labirinto Aquático de Morris ao aumento da densidade 

sináptica que é mediada, pelo menos em parte, por aumentos nos níveis de BDNF.  

Vários fármacos antidiabéticos podem atuar induzindo a expressão de BDNF. Os 

análogos de GLP-1, exenatida e liraglutida, além de suprimirem o apetite, promovem melhoria 

na neuroplasticidade e na função cognitiva, por meio da ativação de GLP-1R (MAROSI; 

MATTSON, 2014). 
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1.5 Abrasamento induzido por PTZ 

 

O abrasamento (kindling) ou sensibilização tem sido amplamente usado como 

modelo para estudar a epilepsia clínica e diferentes alterações psiquiátricas e neurológicas 

associadas a ela (MISHRA; GOEL, 2012). O termo sensibilização se refere ao 

desenvolvimento ao longo do tempo de uma exagerada resposta patológica a um estímulo 

recebido repetidamente e que era inicialmente inócuo. Uma vez que a resposta patológica tenha 

se desenvolvido frente ao estímulo, ela pode persistir durante toda a vida (KRAUS, 2000). O 

termo abrasamento foi definido como o processo no qual a atividade epileptiforme podia ser 

desencadeada pela estimulação elétrica ou química de estruturas cerebrais (RACINE, 1972). 

Assim, aplicações repetidas de doses subconvulsivas de um agente químico em animais levam 

a um aumento na atividade convulsiva, resultando em crises generalizadas (GUPTA et al., 

2003). 

Esse modelo experimental de epilepsia associa neuroplasticidade e convulsões e 

através dele é possível estudar progressivas alterações cognitivas com uma estreita 

semelhança com a epilepsia clínica (GUPTA et al., 2003; POURMOTABBED et al., 2011), A 

progressão comportamental do abrasamento mostra que inicialmente  o processo de 

sensibilização afeta apenas alguns circuitos elétricos e posteriormente circuitos adicionais 

são afetados, correlacionando-se com o componente comportamental de crises que evoluem 

para convulsões, ou seja, há recrutamento de outras áreas cerebrais fora do foco estimulado, 

que são acompanhadas pela progressão do estágio de convulsão (BERTRAM, 2007; POST, 

2007). 

As convulsões induzidas podem tornar-se manifestações comportamentais 

permanentes (PINEL; ROVNER, 1978), que relembram a gênese e progressão de algumas 

desordens epilépticas, como a convulsão parcial complexa. Esta tem origem focal, mas 

subsequentemente se generaliza, com perda da consciência e, frequentemente, componentes 

motores podendo chegar a uma convulsão tônico-clônica generalizada (HANNESSON; 

CORCORAN, 2000). 

Quanto ao mecanismo envolvido, têm sido correlacionadas mudanças nas vias de 

sinalização intracelular, função de neurotransmissores e morfologia neuronal. Além disso, 

ocorre aumento, principalmente no hipocampo, dos níveis de BDNF (SATO et al., 1996), da 

densidade do receptor GABA A (LIU et al., 2009) e da expressão de canais iônicos de sódio, 

causando um aumento persistente na corrente de sódio, e provavelmente, contribuindo para a 

excitabilidade exacerbada (BLUMENFELD et al., 2009). 
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O pentilenotetrazol (PTZ) é atualmente uma das principais substâncias indutoras 

de abrasamento e é utilizado na triagem pré-clínica de novos fármacos anticonvulsivantes, 

podendo ser utilizado como modelo de crises generalizadas do tipo ausência ou mioclônicas 

como de crises tônico-clônicas (QUINTANS-JÚNIOR; MELLO, 2006; SMITH et al, 2007). 

O PTZ atua inibindo canais de cloreto associados aos receptores GABA (LÖSCHER et al, 

1998).  Agarwal et al. (2011) mostraram que o abrasamento por PTZ prejudica a memória de 

longo prazo e que animais submetidos ao abrasamento apresentaram comprometimento 

cognitivo,  semelhante ao observado em pacientes epilépticos humanos. 

 

1.6 Levetiracetam 

 

Apesar do desenvolvimento de novas drogas antiepilépticas (DAEs) , o tratamento 

da epilepsia continua a ser um desafio, devido à elevada incidência de reações adversas aos 

fármacos e à resistência em 20-30 % dos pacientes (SCHMIDT et al., 2014). O tratamento da 

epilepsia é preferencialmente iniciado com DAEs convencionais, tais como fenitoína, 

fenobarbital, carbamazepina e valproato de sódio, já que estas são menos dispendiosas e os 

efeitos secundários com utilização a longo prazo são bem conhecidos (GEMIND, 2008). Já as 

DAEs mais novas, como o levetiracetam, possuem efeitos nas funções neurocomportamentais 

os quais ainda não foram bem estabelecidos. 

O Levetiracetam (LEV) é uma DAE que altera o glutamato e possivelmente a 

neurotransmissão de GABA (ROBINSON et al., 2013), por meio da ligação seletiva à proteína 

vesicular sináptica SV2A (LYNCH et al., 2004; KATZUNG, 2014). Este fármaco é usado para 

tratamento adjuvante das crises parciais em adultos e crianças, para crises tônico-clônicas 

generalizadas primárias e crises mioclônicas da epilepsia mioclônica juvenil (KATZUNG, 

2014). Os efeitos colaterais consistem em sonolência, astenia, ataxia e tontura. As alterações do 

humor e do comportamento são menos comuns, porém mais graves, e reações psicóticas têm 

sido raramente relatadas (KATZUNG, 2014). 

Diversos estudos mostram que o levetiracetam reduz significativamente a gravidade 

das convulsões em animais no modelo de abramento por pentilenotetrazol (LÖSCHER; 

HÖNACK, 1993; KLITGAARD et al., 1998; KAMINSKI et al., 2008; OHNO et al., 2010), 

bem como de amígdala (KLITGAARD; PITKANEN, 2003, LOSCHER et al., 1998), sugerindo 

que este pode ser o protótipo de uma nova classe de DAEs que não apenas suprime convulsões, 

mas bloqueia a epileptogênese.  
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Quanto aos efeitos neurocomportamentais do levetiracetam, há divergências na 

literatura. Alguns estudos mostraram que este anticonvulsivante reduziu a hiperatividade do 

hipocampo e melhorou os desempenhos da memória (BAKKER et al., 2012; SANCHEZ et al., 

2012). Além disso, ele apresentou efeitos ansiolíticos em modelos animais (GOWER; 

FALTER; LAMBERTY, 2003; LAMBERTY et al., 2003) e mostrou-se promissor no 

tratamento do transtorno de ansiedade social (SIMON et al., 2004) e do transtorno do pânico 

(PAPP et al., 2006). 

Por outro lado, há relatos de casos com efeitos colaterais psicotrópicos associados 

ao levetiracetam (ROBINS et al. 2012) levando a uma preocupação crescente com possíveis 

reações adversas neurocomportamentais. Em uma grande revisão retrospectiva, realizada por 

Weintraub et al. (2007), o levetiracetam apresentou a maior incidência de eventos adversos 

psiquiátricos / comportamentais (16%) entre as novas DAEs, levando a descontinuações em 8% 

de 521 pacientes. Essas taxas, bem como as de outros eventos adversos individuais 

(irritabilidade, 9%, mudança de comportamento, 3,5%) foram significativamente superiores à 

média.  Mula et al. (2004) encontraram resultados semelhantes, 12,7% dos 118 pacientes 

analisados desenvolveram eventos adversos psiquiátricos (mais comumente agressão) e o 

levetiracetam foi descontinuado em 7,6%. 

Estudos mostram uma forte correlação entre o uso de DAEs e o comprometimento 

da memória e do aprendizado (BEGHI et al., 2006; RUSSO et al., 2011). Foram observados 

atrasos cognitivos em crianças devido ao tratamento antiepiléptico das mães (VEIBY et al. 

2014). Sarangi et al. (2016) mostraram que o tratamento com LEV prejudicou 

significativamente o aprendizado e a memória em ratos e provocou aumento do estresse 

oxidativo e  Brandt et al. (2007) verificaram que a hiperatividade comportamental e os déficits 

de aprendizagem em ratos epilépticos não foram revertidos com o tratamento com LEV. 

Em 2008, a Food and Drug Administration dos EUA (FDA) conduziu um estudo 

com pacientes que usaram DAEs e verificaram um aumento do risco de comportamento 

suicida, concluindo que o uso de DAE foi associado a uma probabilidade 1,8 vezes maior de 

depressão, em relação aos pacientes que usaram placebo. O LEV levou ao aumento de 

parâmetros que indicam comportamentos tipo depressão, como observado nos testes da 

Suspensão da Cauda (SINGH, KAUR e GOEL, 2017) e do Nado Forçado (RUSSO et al.,2011). 

Como visto, muitas reações são atribuídas como secundárias ao tratamento 

antiepiléptico. Entretanto, é difícil determinar até que ponto esses efeitos 

neurocomportamentais observados se devem à farmacoterapia ou ao curso da epilepsia. 
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1.7 Liraglutida e o sistema incretinérgico 

 

GLP-1 (glucagon-like peptide-1) é um hormônio incretina (LOVSHIN; 

DRUCKER, 2009), produzido fisiologicamente pelas células L intestinais em resposta a 

componentes da dieta. Essa incretina, além de estimular a secreção de insulina, também 

suprime a liberação de glucagon, retarda o esvaziamento gástrico e aumenta a saciedade 

(DRUCKER, 2006). Liraglutida (Victoza®) é um agonista do receptor de GLP-1 (GLP-1R) 

aprovado para o tratamento do Diabetes Mellitus tipo 2 (ELKINSON; KEATING, 2013; 

LOVSHIN; DRUCKER, 2009). 

GLP-1 é também um neuropeptídeo produzido por células neuronais, estando os 

receptores de GLP-1 expressos em neurônios no hipocampo e no neocórtex (DARSALIA et al., 

2013;  HAMILTON; HOLSCHER, 2009). Este neuropeptídeo desempenha um importante 

papel na plasticidade sináptica e nos processos cognitivos (ABBAS; FAIVRE; HOLSCHER, 

2009). Além de atuar como fator de crescimento no cérebro, tem sido demonstrado que o GLP-

1 protege contra o estresse oxidativo e contra a morte induzida por glutamato em neurônios 

hipocampais (PERRY et al., 2007 ; SHARMA et al., 2013).      

No entanto, o GLP-1 é rapidamente degradado a sua forma inativa pela dipeptidil 

peptidase-4 (DPP-4), o que tem limitado a sua utilização clínica (IDORN et al., 2014). Assim, 

foi necessário desenvolver análogos de GLP-1 de longa duração, tal como a liraglutida, a qual é 

resistente DPP-4 e teve sua eficácia neuroprotetora relatada em diversos estudos (LEE et al., 

2011; BRIYAL et al., 2012; DARSALIA et al., 2013; SATO et al., 2013; YANG et al., 2013; 

HOLSCHER, 2014). 

Conforme descrito por Greig et al. (2014), a ativação de GLP-1R aumenta o 

crescimento, a proliferação e o reparo celular e inibe a apoptose. Em adição a isto, os 

camundongos que super-expressam GLP-1Rs no hipocampo mostram melhora na 

aprendizagem espacial e aumento da proliferação de células progenitoras no cérebro (DURING 

et al., 2003). Em contraste, a eliminação do GLP-1R em um modelo knockout em rato 

prejudicou gravemente as capacidades de aprendizagem e reduziu também a plasticidade 

sináptica (ABBAS; FAIVRE; HOLSCHER, 2009). 

Devido a suas benéficas ações nas funções cerebrais e na atividade neuronal, os 

GLP-1R podem servir como um alvo terapêutico promissor para distúrbios cerebrais, os quais 

são frequentes em pacientes epilépticos. Dessa forma, é importante o estudo de uma droga 

como a liraglutida (LIRA), que é agonista desses receptores. 
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2. JUSTIFICATIVA  

Diante do impacto que a epilepsia causa na qualidade de vida dos pacientes e da 

refratariedade ao tratamento existente, estudos que visem a melhor compreensão da 

fisiopatologia dessa doença e de novos alvos terapêuticos tem sido grandemente estimulados. 

Além disso, a eficácia incompleta dos fármacos anticonvulsivantes sobre as comorbidades 

associadas à epilepsia e, em muitos casos, o desenvolvimento de reações adversas 

neurocomportamentais associadas ao seu uso, tornam necessário o tratamento desses efeitos 

com outro fármaco. Estudos mostram que o LEV é capaz de diminuir a gravidade das 

convulsões no modelo de abrasamento por PTZ, entretanto, esta é um das novas DAEs que 

mais causa efeitos adversos neuropsiquiátricos (WEINTRAUB et al., 2007).  

Já existem consideráveis evidências dos efeitos promissores do uso de agonistas 

dos receptores de GLP-1 em modelos de doenças neurodegenerativas (ABBAS; FAIVRE; 

HOLSCHER, 2009; DURING et al., 2003; HOLSCHER, 2014). Esses fármacos têm 

demonstrado ações benéficas sobre os déficits cognitivos, bem como sobre comportamentos 

tipo ansiedade e depressão, os quais são frequentemente encontrados em pacientes epilépticos. 

Apesar disso, há carência de estudos que investiguem o efeito desses fármacos em modelos de 

epilepsia e a maioria dos estudos realizados são com modelos agudos de convulsões, que, em 

relação aos modelos de abrasamento, não simulam de forma consistente o curso 

neuroprogressivo da epilepsia, nem as comorbidades que ocorrem concomitantemente a ela. 

Dessa forma, o presente estudo apresenta grande relevância, visto que além de buscar 

comprovar o efeito do LEV no desenvolvimento do abrasamento e nos aspectos 

neurocomportamentais, irá também abordar se há potencial anti-kindling por parte da LIRA, 

bem como se esta é capaz de prevenir alterações neuropsiquiátricas no modelo de abrasamento 

induzido por PTZ. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Geral 

 Estudar os efeitos comportamentais e neuroquímicos da liraglutida e da associação com o 

levetiracetam em camundongos submetidos ao modelo de abrasamento induzido por PTZ. 

3.2 Específicos 

- Avaliar o efeito da LIRA e/ou do LEV sobre o desenvolvimento do abrasamento induzido 

por PTZ; 

- Examinar o efeito da LIRA e/ou do LEV sobre a performance cognitiva dos animais 

submetidos ao modelo de abrasamento induzido por PTZ; 

- Investigar o efeito da LIRA e/ou do LEV sobre comportamentos ansiogênicos e depressivos 

símile, em animais submetidos ao modelo de abrasamento induzido por PTZ; 

- Determinar o potencial antioxidante da LIRA e/ou do LEV, através da determinação dos 

níveis de nitrito, MDA e GSH, no córtex pré-frontal, hipocampo e corpo estriado dos animais 

submetidos ao abrasamento induzido por PTZ; 

- Avaliar o efeito da LIRA e/ou do LEV sobre a neuroplasticidade, através da determinação da 

concentração de BDNF no hipocampo dos animais submetidos ao abrasamento induzido por 

PTZ. 
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4. METODOLOGIA 

4.1  Animais 

Foram utilizados camundongos albinos (Mus musculus), variedade Swiss, machos, 

adultos, pesando entre 25-30g, provenientes do Biotério do Departamento de Fisiologia e 

Farmacologia da Universidade Federal do Ceará, acondicionados em caixas de propileno 24 ± 

2
o
C, com ciclos claro/escuro de 12 em 12 horas, recebendo ração padrão (Purina Chow) e água 

“ad libitum”.  

Em relação às questões éticas, o projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no 

Uso de Animais (CEUA) da Universidade Federal do Ceará sob número 97/15 e os 

experimentos foram conduzidos de acordo com as normas do Conselho Nacional de Controle 

de Experimentação Animal (CONCEA), adotadas pelo Colégio Brasileiro de Experimentação 

Animal (COBEA) e com os preceitos da Lei 11974/2008 e do decreto 6899/2009. 

4.2  Drogas 

Todas as substâncias a seguir foram administradas no volume de 0,1 mL/10 g de 

peso do animal. 

- Liraglutida: Foram utilizadas as doses de 75 μg/kg e 150μg/kg de Victoza®, Novo 

Nordisk, por via intraperitoneal (ip), usando-se como meio de dissolução solução salina (NaCl 

0,9%). As doses escolhidas foram baseadas em estudos prévios (KOSHAL; KUMAR, 2016; LI 

et al., 2015), sendo considerada a equivalência com a dose humana. 

- Levetiracetam: Foi utilizada a dose de 50 mg/kg de Keppra®, UCB Biopharma S/A, 

por via ip, usando-se como meio de dissolução solução salina (NaCl 0,9%) (SILLS et al., 

2004). 

- Pentilenotetrazol (PTZ): Foi utilizada a dose subconvulsivante de 35mg/kg de PTZ 

(Sigma Chemical Co.,USA) por via ip, usando-se como meio de dissolução solução salina. 

 

4.3 Tratamento dos animais e esquema de indução do abrasamento 

 

Uma visão geral do delineamento experimental pode ser visto na Figura 1. Os 

animais receberam PTZ em dias alternados, por 21 dias ou após atingirem o estabelecimento 

completo do abrasamento (MISHRA; GOEL, 2012). Trinta minutos antes da administração de 

PTZ os animais foram tratados com a LIRA e/ou LEV ou salina (n=8-9 animais por grupo). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mishra%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22119078
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goel%20RK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22119078
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Após cada administração de PTZ, os animais foram observados por 30 minutos 

(MISHRA; GOEL, 2012) e a intensidade das convulsões foi registrada de acordo com a escala 

de Racine (1972), modificada por Itzhak e Martin (2000): estágio 1 – comportamento normal; 

estágio 2- hiperatividade; estágio 3 – movimentos verticais repetidos que podem representar 

comportamento estereotipado; estágio 4- clonias das patas dianteiras e “rearing” e estágio 5 – 

ataques motores completos. O abrasamento completo foi considerado quando o animal 

apresentou manifestações correspondentes, pelo menos, ao estágio 5, caracterizado por clonias 

de membros anteriores e posteriores, flexão da cabeça e corpo inteiro e perda completa do 

controle postural.   

Figura 1 – Desenho Experimental 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mishra%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22119078
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goel%20RK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22119078
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4.4 Testes comportamentais  

 

Após 24 horas da última administração de PTZ, os animais foram submetidos aos 

testes comportamentais Campo Aberto, Reconhecimento do Objeto Novo e Esquiva Passiva, 

com 1 hora de intervalo entre eles e após 24 horas foram realizados o Labirinto em Cruz 

Elevado e o Nado Forçado. 

 

4.4.1 Campo aberto 

 

Este teste foi utilizado para avaliar a influência das drogas administradas sobre a 

atividade locomotora do animal, bem como identificar comportamentos de ansiedade ou 

depressão (PRUT; BELZUNG, 2003).  Foi utilizado um aparato em acrílico (paredes 

transparentes e fundo preto, dimensões 30x30x15), dividido em 9 quadrantes. A atividade 

exploratória do animal foi registrada durante 5 minutos e foi obtido o mapa da trajetória 

percorrida por cada animal na arena. Com o apoio do software foram avaliados 

automaticamente os seguintes parâmetros: distância total percorrida pelo animal (cm), número 

de transições entre os quadrantes da arena (crossings) e número de entradas na zona central. 

Além disso, o número de rearings (erguer-se sob as patas traseiras) foi contado por meio da 

observação comportamental. O teste foi realizado em uma sala com som atenuado, na condição 

de baixa intensidade de luz vermelha, gravado e analisado utilizando o software SMART video 

tracking versão 3.0.03 da Panlab Harvard Apparatus®. Foi realizada a assepsia do aparato com 

álcool etílico a 10% entre um animal e outro. 

 

4.4.2 Labirinto em cruz elevado  

 

O labirinto em cruz elevado descrito por Pellow e File (1986) foi realizado com o 

objetivo de avaliar os efeitos das drogas sobre o comportamento de risco e ansiedade dos 

animais. O modelo Plus Maze ou Labirinto em Cruz Elevado (LCE) consiste em dois braços 

abertos opostos (50 x 10 cm cada um) e dois fechados (50 x 10 x 30 cm), também opostos, em 

forma de cruz. Os braços abertos e fechados estão conectados por uma plataforma central (10 x 

10 cm). A plataforma, as paredes laterais dos braços fechados são confeccionadas em acrílico 

transparente e o chão em acrílico preto. O aparelho está elevado a uma altura de 50 cm do nível 

do chão. Para o teste, os camundongos foram colocados no centro do aparelho com a cabeça 

voltada para um dos braços fechados e o seu comportamento foi observado por cinco minutos. 

Foi registrado o número de entradas nos braços abertos (NEBA) e nos braços fechados 
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(NEBF), bem como o tempo de permanência do animal em cada braço (TPBA e TPBF). Os 

parâmetros analisados foram as percentagens do número de entradas nos braços abertos (NEBA 

/ NEBA+NEBF) e do tempo de permanência nos braços abertos (TPBA/ TPBA + TPBF), além 

do NEBA e TPBA. O experimento foi realizado numa sala isolada de ruídos e com baixa 

iluminação. 

 

4.4.3 Nado forçado 

 

O Nado Forçado foi realizado com o objetivo de avaliar os efeitos das drogas 

administradas sobre comportamentos depressão símile. Esse teste foi realizado de acordo com o 

modelo de Porsolt et al. (1977). Os animais foram colocados no cilindro com água, e a duração 

total da imobilidade (em segundos) foi registrada durante cinco minutos. O camundongo foi 

considerado imóvel quando ele permaneceu flutuando passivamente em posição vertical, 

podendo fazer até leves movimentos para manter-se acima do nível da água.  

 

4.4.4 Reconhecimento do objeto novo (NOR) 

 

O NOR foi realizado com o objetivo de avaliar os efeitos das drogas sobre a 

capacidade de memorizar e reconhecer objetos, novos e já conhecidos. O teste consiste em três 

etapas: habituação, familiarização e fase teste, executadas de acordo com Ennaceur e Delacour 

et al.(1988), que serão discriminadas a seguir.  

Cada animal foi, primeiramente, habituado em uma arena de campo aberto vazia 

(aparato em acrílico com paredes transparentes e fundo preto, de dimensões 30x30x15), por 5 

minutos. Após 15 minutos, os animais foram submetidos à fase de familiarização, na qual 

foram expostos exatamente no meio da caixa, paralelos, e a 10 cm das paredes laterais a dois 

objetos iguais A1 e A2, denominados de objetos familiares, por 5 minutos. Nesse contexto, 

Ennanceur e Delacour (1988) definiram como exploração o direcionamento do focinho para o 

objeto a uma distância de 2 cm ou menos dele, como também tocá-lo com o focinho ou cheirá-

lo. Após um período de 2 minutos, eles retornaram para a arena, na qual havia dois objetos, um 

idêntico ao familiar (mas não previamente usado) e outro novo. Assim, foi permitido aos 

animais explorarem o ambiente por 5 minutos, nos quais a quantidade de tempo explorando 

cada objeto foi registrada. Os objetos familiar e novo foram alternados de posição para cada 

animal testado, e foi feita assepsia dos objetos e da arena com álcool 10% entre os ensaios.   

Para a análise dos resultados foi utilizado a % tempo gasto no objeto novo, que é 
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calculada pela fórmula TB1 / TB1+TA1, onde TB1 é o tempo gasto pelo animal para explorar o 

objeto novo e TA1 é o tempo gasto para explorar um objeto familiar. 

 

4.4.5 Esquiva passiva  

 

Esse teste foi utilizado para a avaliação da aprendizagem instrumental e é baseado 

no reforço negativo, já que o animal aprende que um local específico deve ser evitado, uma vez 

que está associado a um evento aversivo. Dessa forma, avaliou-se a memória aversiva, 

conforme mostrado abaixo (KAUR et al., 2010; KHURANA et al., 2011). 

 O aparelho consiste de uma caixa de acrílico (48x22x22cm), dividida em dois 

compartimentos, um elevado e um gradeado com piso eletrificado. O animal foi colocado no 

compartimento elevado e deixado para ambientação durante um minuto, quando foi então 

retirado. Após 30 segundos o animal foi colocado novamente no compartimento elevado e ao 

descer para o compartimento gradeado o animal recebeu um choque de 0,5mA, durante 1 

segundo. Após o treino, o animal foi retirado e após 15 minutos, este foi colocado novamente 

no compartimento elevado e a latência de entrada no compartimento gradeado foi registrada. 

 

4.5 Parâmetros neuroquímicos 

 

4.5.1 Dissecação das áreas cerebrais  

 

Logo após o último teste de observação comportamental, cerca de 48 horas após a 

última administração de PTZ, os animais foram sacrificados por decapitação com uso de 

guilhotina e os cérebros foram retirados e rapidamente colocados sobre papel alumínio em uma 

placa de Petri com gelo. As áreas cerebrais dissecadas (córtex pré-frontal, hipocampo e corpo 

estriado) foram colocadas em eppendorfs, sobre gelo, pesadas e armazenadas a -70°C, por cerca 

de um mês, para uso posterior. 

 

 

4.5.2 Determinação de parâmetros de estresse oxidativo  

 

4.5.2.1 Determinação dos níveis de nitrito  

 

Para avaliar os efeitos de tratamentos com as respectivas drogas na produção de 



 

32 

  

NO, foram determinados os níveis de nitrito nos homogenatos, pelo método de Green et al. 

(1981). Para esse experimento 100 µL do Reagente de Griess (ácido fosfórico 5%, 

sulfonilamida 1% em ácido fosfórico 5%, NEED 0,1% e água destilada) foram adicionados a 

100 µL do sobrenadante do homogenato e incubados a temperatura ambiente por 10 min.  

A curva padrão foi elaborada com várias concentrações de NaNO2 (variando de 

0,75 a 100 mM) sob as mesmas condições. Os brancos foram preparados pela adição de 100 µL 

do Reagente de Griess a 100 µL do tampão usado para o homogenato (fosfato de potássio 

monobásico 50 mM, pH 7,4). A absorbância foi medida em leitor de microplacas em 540 nm, e 

o resultado expresso em nmol de nitrito/g de tecido. 

 

4.5.2.2 Avaliação da peroxidação lipídica  

 

O grau de lipoperoxidação nas áreas cerebrais foi medido através da determinação 

dos níveis de malonildialdeído (MDA), conforme o método de Huong et al. (1998), seguindo o 

protocolo a seguir.  

Foram preparados os homogenatos das áreas cerebrais a 10% em tampão fosfato de 

potássio monobásico 50 mM, pH 7,4 e 63μL destes foram adicionados a 100 μL de ácido 

perclórico 35% em tubos eppendorf, que foram centrifugados a 10000 rpm por 10 minutos a 

4ºC. Em seguida 150 μL do sobrenadante foram adicionados a 50 μL de ácido tiobarbitúrico 

1,2%, que ficaram em banho-maria a 95ºC por 30 minutos. Por fim, 150 μL da mistura foram 

adicionados aos poços da placa de ELISA e, posteriormente, foi feita a leitura a 535nm. Os 

resultados foram expressos em µg de MDA/g de tecido. 

 

4.5.2.3 Determinação da concentração de glutationa reduzida (GSH) 

 

Os níveis de GSH foram avaliados para estimar defesas endógenas contra o estresse 

oxidativo. O método é baseado na reação de reagente de Ellman (DTNB), com grupos tiol 

livres. Foram retirados 400μL do homogenato e adicionados a 320μL de água destilada e mais 

80μL de ácido tricloroacético a 50%. O material foi centrifugado a 3000 rpm por 15 minutos. 

Em seguida foram recolhidos 400μL do sobrenadante e acrescidos 800μL de tampão Tris-HCl 

0,4M, pH 8,9 e mais 20μl de DTNB 0,01M aos poços da placa de ELISA e após 1 minuto da 

reação foi feita a leitura da coloração a 412nm (SEDLAK; LINDSAY, 1968). A concentração 

de glutationa reduzida foi expressa em µg de GSH/g de tecido, tendo por base uma curva 

padrão. 
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4.5.3 Dosagem de BDNF 

 

Os níveis de BDNF (indicador de neuroplasticidade) foram quantificados no 

hipocampo, homogeneizado a 20 volumes de tampão PBS pH 7,4 com adição de inibidor de 

protease (Sigma-Aldrich). A dosagem de BDNF em cada amostra foi feita por ensaio 

imunoenzimático (ELISA; R&D Systems, USA), de acordo com as instruções do fabricante.  

Resumidamente, as placas para ELISA de 96 poços foram incubadas com o 

anticorpo de captura para BDNF por 18h em temperatura ambiente. Posteriormente, as placas 

foram lavadas três vezes com 200µL de tampão de lavagem (R&D Systems, EUA) e 

bloqueadas com 200µL de BSA 1% (R&D Systems, EUA) por 1 h. Após o bloqueio, 100µL das 

amostras ou da curva padrão foram adicionadas em cada poço e incubadas por 2 h em 

temperatura ambiente. As placas foram então lavadas três vezes com 200µl de tampão de 

lavagem e depois incubadas com anticorpo de detecção em temperatura ambiente por 2 horas. 

Na etapa seguinte, as placas foram lavadas novamente por três vezes com 200µL de tampão de 

lavagem e incubadas com 100 µL de estreptavidina em temperatura ambiente por 20 minutos. 

Novamente, as placas foram lavadas três vezes com 200µL de tampão de lavagem. Na etapa 

seguinte, 100 µL da solução substrato para revelação (R&D Systems, EUA) foram adicionadas 

em cada poço e incubadas por 20 min à temperatura ambiente protegidos da luz. A reação 

enzimática foi cessada, adicionando 50 µL solução de parada (H2SO4). Enfim, a absorbância foi 

medida à 450nm. O resultado foi expresso em pg de BDNF/g de tecido. 

 

4.6 Análise estatística 

 

A análise dos dados foi realizada através do software GraphPad Prism versão 6.0 

para Windows, GraphPad Software Inc., San Diego Califórnia EUA Copyright © 1992 – 2012. 

Os resultados foram expressos como média ± EPM e foram comparados por análise de 

variância (one-way ANOVA), seguido pelo teste de Tukey para comparações múltiplas, exceto 

a análise de Estágio de Convulsão, na qual foi usado o Kruskal Wallis seguido por Dunn's como 

post hoc. As diferenças foram consideradas estatisticamente significativas quando p<0,05. 
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5. RESULTADOS  

5.1 Avaliação comportamental 

 

5.1.1 Efeito da administração de LIRA e/ou LEV nos estágios de convulsão pela Escala de 

Racine em camundongos submetidos ao abrasamento por PTZ 

 

A administração de PTZ aumentou o escore da convulsão gradativamente, visto que 

o grupo controle PTZ atingiu o estágio 3 no dia 11º dia, o estágio 4, no 17º dia e o estágio 5, ou 

seja o estabelecimento do abrasamento completo, no 19º dia de tratamento. Este aumento foi 

significativo a partir do dia 11 em relação ao controle, o qual manteve a mediana de estágio 1 

durante os 21 dias, conforme visto na Figura 2. 

O pré-tratamento com LIRA nas doses de 75 e 150 retardou a evolução do escore 

da convulsão no início do tratamento. No 11º dia, quando o grupo PTZ estava com mediana 3, 

os grupos LIRA 75 e 150 ainda permaneciam no estágio 1; subindo para mediana 3 no dia 17 

(quando a do grupo PTZ já era 4), estágio 4 no dia 19 (grupo PTZ no estágio 5), e estágio 5 

somente no último dia de tratamento (21º dia). Assim, percebe-se que a LIRA, administrada 

sozinha, não foi capaz de evitar o estabelecimento do abrasamento, mas apenas de retardá-lo. 

Por outro lado, o LEV (sozinho ou associado à LIRA 75 ou 150) conseguiu 

prevenir o abrasamento, visto que os animais que foram tratados com este, apresentaram, no 

máximo, mediana de 2 para estágio de convulsão até o último dia de tratamento, que foi 

significativa em relação ao PTZ (dia 11: LEV,LIRA75+LEV e LIRA150+LEV= 1 vs PTZ=3; 

dia 17: LEV=1 vs PTZ=4; dias 19 e 21: LEV,LIRA75+LEV e LIRA150+LEV= 2 vs PTZ=5).  

 



 

35 

  

Figura 2 – Efeito da administração de LIRA e/ou LEV nos estágios de convulsão pela Escala de 

Racine em camundongos submetidos ao abrasamento por PTZ 

 

Os resultados são expressos como mediana (n= 8-9 animais/grupo). A análise estatística foi determinada por 

Kruskal Wallis seguido por Dunn's como post hoc.  Valores significativos: #p <0,05 vs controle, *p<0,05 vs PTZ. 

 

 

5.1.2 Efeito da administração de LIRA e/ou LEV sobre camundongos submetidos ao 

abrasamento com PTZ no teste do Campo Aberto 

 

O abrasamento por PTZ levou à redução da atividade locomotora e a 

comportamentos tipo ansiedade, visto que o grupo PTZ teve redução significativa em todos os 

parâmetros, comparado ao grupo controle: distância total (695,4 ± 67,42 vs 1150 ± 889,19 cm) 

, número de crossings (86,17 ±11,50  vs 148,4 ± 8,047), número de entradas na zona central 

(16,17 ± 2,638 vs 33,0 ±3,742) e número de rearings (9 ± 1,826 vs 14,67 ± 1,585).  

O grupo tratado com LEV+LIRA 150 foi o único que apresentou resultados 

aumentados significativamente em relação ao PTZ: distância total (1185 ± 115 vs 695,4 ± 67,42 

cm) , número de crossings (143,1 ± 13,37 vs 86,17 ±11,50) e número de rearings (14,67 ± 

1,542 vs 9 ± 1,826). O número de entradas na zona central aumentou também, embora não 

significativamente (22,67 ± 2,418 vs 16,17 ± 2,638). Os demais grupos apresentaram tendência 

a aumento destes parâmetros, conforme Tabela 1. 

 



 

36 

  

Tabela 1 – Efeito da administração de LIRA e/ou LEV no teste do Campo Aberto em 

camundongos submetidos ao abrasamento por PTZ 

 

Grupo Crossings (n) Distância total 

(cm) 

Entradas na zona 

central (n) 

Rearings (n) 

CONTROLE 148,4 ± 8,047 1150 ± 89,19 33,0 ±3,742 14,67 ± 1,585 

PTZ 86,17 ±11,50
# 695,4 ± 67,42

# 
16,17 ± 2,638

## 
9,00 ± 1,826

# 

LEV 104,9 ± 14,69
 

 

826,2 ± 89,93 17,29 ± 2,564 9,00 ± 1,862 

LIRA75 127,6 ± 12,49 
 

1003 ± 102,1 21,00 ±1,571 13,33 ± 1,085 

LIRA150 116,5 ±  9,305
 

 

817,2 ± 81,18 18,67 ±2,418 10,67 ± 1,726 

LIRA75+LEV 126,3 ± 12,66 
 

969 ± 79,06
 

22,17 ± 2,386
 

13,00 ± 0,966 

LIRA150+LEV 143,1 ± 13,37
* 

 

1185 ± 115
* 22,67 ± 2,418

 
14,67 ± 1,542

* 

Os resultados são expressos como a média±EPM (n= 6-8 animais/grupo). A análise estatística foi determinada por 

one-way ANOVA, seguido pelo teste deTukey. Valores significativos: #p <0,05 vs controle, ##p <0,01 vs controle, 

*p<0,05 vs PTZ. Controle: salina. 

 

Na Figura 3, pode-se observar a trajetória percorrida por um animal do grupo 

controle (A), PTZ (B) e LEV+LIRA 150 (C). 

 

Figura 3 – Trajetória de animais submetidos ao abrasamento por PTZ no teste do Campo 

Aberto

 

Um animal do grupo controle (A), PTZ (B)  e LIRA150+LEV (C). Imagens obtidas através do software SMART 

video tracking versão 3.0.03. 
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5.1.3 Efeito da administração de LIRA e/ou LEV sobre camundongos submetidos ao 

abrasamento com PTZ no teste do Labirinto em Cruz Elevado 

 

O abrasamento por PTZ levou a comportamento ansiedade símile, visto que reduziu 

NEBA, TPBA, PEBA e PTBA. A média da PTBA reduziu quase 50% (21,57 ± 1,235 vs 40,20± 

7,701), mas o único resultado significativo foi a PEBA: 46,30 ± 7,338 vs 22,56 ± 5,605. 

Os grupos tratados com LEV, LIRA 75, LIRA 150, LIRA75+LEV e LIRA 

150+LEV mostraram uma tendência à redução do comportamento tipo ansiedade, já que 

apresentaram aumento nos parâmetros citados em relação ao grupo PTZ. No grupo LIRA 150, 

este foi significativo apenas nas porcentagens de tempo e de entrada nos braços abertos, que 

são parâmetros mais fidedignos, já que consideram também a exploração aos braços fechados 

(PEBA: 56,45 ± 6,819 vs 22,56 ± 5,605 e PTBA: 48,55 ± 8,273 vs 21,57 ± 1,235) e o grupo 

LIRA 150+LEV foi o único que apresentou todos os resultados aumentados significativamente 

(NEBA: 8,714 ± 1,286 vs 2,833 ± 0,6540,  TPBA: 112,0 ± 9,749 vs 40,33 ± 8,755 , PEBA: 

54,08 ± 4,609 vs 22,56 ± 5,605 e PTBA: 50,38 ± 3,953 vs 21,57 ± 1,235), conforme a Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Efeito da administração de LIRA e/ou LEV no teste do Labirinto em Cruz Elevado 

em camundongos submetidos ao abrasamento por PTZ 

Grupo NEBA TPBA PEBA PTBA 

CONTROLE    4,667 ± 0,667 86,75 ± 14,06 46,30 ± 7,338 40,20± 7,701 

PTZ 2,833 ± 0,6540 
 

40,33 ± 8,755 22,56 ± 5,605
#
 21,57 ± 1,235 

LEV 5,66 ± 0,6667
 

 

70,14 ± 13,44 43,64 ± 3,36 29,12 ± 5,639 

LIRA75 7,25 ± 1,74
 

 

93,29 ± 18,62 47,88 ± 3,969
* 

49,12 ± 5,475
* 

LIRA150 6,50 ± 0,4282
 

 

90,50 ± 2,975 56,45 ± 6,819
** 

48,55 ± 8,273
* 

LIRA75+LEV 5,00 ± 0,4472 
 

80,86 ± 15,40
 

42,22 ± 4,404
 

39,41 ±4,057
 

LIRA150+LEV   8,714 ± 1,286
**

 
 

112,0 ± 9,749
*
 54,08 ± 4,609

**
 50,38 ± 3,953

*
 

Os resultados são expressos como a média±EPM (n= 6-8 animais/grupo). A análise estatística foi determinada por 

one-way ANOVA, seguido pelo teste deTukey. Valores significativos: #p <0,05 vs controle, *p<0,05 vs PTZ, 

**p<0,01 vs PTZ. NEBA: número de entradas nos braços abertos; TPBA: tempo de permanência nos braços 

abertos; PEBA: percentagem do número de entradas nos braços abertos; PTBA: percentagem do tempo de 

permanência nos braços abertos. 
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5.1.4 Efeito da administração de LIRA e/ou LEV sobre camundongos submetidos ao 

abrasamento com PTZ no teste do Nado Forçado 

 

O abrasamento por PTZ levou a comportamento depressivo símile, visto que o 

grupo PTZ apresentou aumento significativo do tempo de imobilidade comparado ao grupo 

controle (128,0±16,10 vs 76,4±9,081s). Os grupos LIRA 75 e LIRA 150 foram os únicos que 

reduziram o tempo de imobilidade comparados ao grupo PTZ, sendo que na maior dose esse 

resultado foi significativo (76,20±11,75 vs 128,0±16,10 s, p<0,05), mostrando, assim, que a 

LIRA administrada sozinha foi capaz de prevenir comportamento tipo depressão, conforme a 

Figura 4. 

Figura 4 – Efeito da administração de LIRA e/ou LEV no teste do Nado Forçado em 

camundongos submetidos ao abrasamento por PTZ 

 

Os resultados são expressos como a média±EPM (n= 6-8 animais/grupo). A análise estatística foi determinada por 

one-way ANOVA, seguido pelo teste deTukey. Valores significativos: #p <0,05 vs controle, *p<0,05 vs PTZ. 

 

5.1.5 Efeito da administração de LIRA e/ou LEV sobre camundongos submetidos ao 

abrasamento com PTZ no teste do Reconhecimento do Objeto Novo 

 

O grupo PTZ apresentou redução no parâmetro % tempo no objeto novo comparado 

ao grupo controle (40,32±10,40 vs 66, 55±3,122), sugerindo prejuízo da memória de 

reconhecimento. 
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Os grupos tratados com LIRA e LEV tiveram aumento na % tempo no objeto novo 

se comparados ao grupo PTZ, sendo este significativo nos grupos LIRA 150: 77,20±8,113 vs 

40,32±10,40 e LIRA 150+LEV: 91,30±5,058 vs 40,32±10,40), o que denota prevenção do 

comprometimento da memória, conforme a Figura 5. 

 

Figura 5 – Efeito da administração de LIRA e/ou LEV no teste do NOR em camundongos 

submetidos ao abrasamento por PTZ 

 

 
Os resultados são expressos como a média±EPM (n= 6-8 animais/grupo). A análise estatística foi determinada por 

one-way ANOVA, seguido pelo teste deTukey. Valores significativos: #p <0,05 vs controle, *p<0,05 vs PTZ. 

 

 

5.1.6 Efeito da administração de LIRA e/ou LEV sobre camundongos submetidos 

abrasamento com PTZ  no teste da Esquiva Passiva 

 

O grupo PTZ também apresentou redução significativa na latência de descida para 

o compartimento gradeado em relação ao grupo controle (36,20±10,57 vs 133,8±25,84 s), 

sugerindo, assim, prejuízo da memória aversiva. Mais uma vez, os grupos LIRA 150 e 

LIRA150+LEV foram os únicos capazes de prevenir essa redução, levando a aumento 

significativo em relação ao grupo PTZ (100,0±5,62 e 129,8±20,87 s, respectivamente, vs 36,20 

± 10,57s), conforme Figura 6. 
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Figura 6 – Efeito da administração de LIRA e/ou LEV no teste da Esquiva Passiva em 

camundongos submetidos ao abrasamento por PTZ 

 

Os resultados são expressos como a média±EPM (n= 6-8 animais/grupo). A análise estatística foi determinada por 

one-way ANOVA, seguido pelo teste deTukey. Valores significativos: ##p <0,01 vs controle, **p<0,01 vs PTZ. 

5.2 Avaliação Neuroquímica 

 

5.2.1 Efeito da administração de LIRA e/ou LEV sobre camundongos submetidos ao 

modelo de abrasamento com PTZ na determinação dos níveis de nitrito 

 

Pode-se observar que o grupo PTZ apresentou níveis aumentados de nitrito 

comparado ao grupo controle (89,36±9,476 vs 57,29±3,606 nmol/g tecido) no hipocampo. O 

qual foi prevenido pela administração de LEV (59,39±5,141 vs 89,36±9,476 nmol/g tecido), 

LIRA75+LEV (55,74±5,381 vs 89,36±9,476 nmol/g tecido) e LIRA150+LEV( 61,61±5,438 vs 

89,36±9,476 nmol/g tecido), conforme Figura 7A. 

No corpo estriado também foi observado aumento de nitrito com a administração 

do PTZ em relação ao controle sadio (106,0 ±8,631 vs 74,77±5,488 nmol/g tecido). No entanto, 

os grupos tratados não apresentaram diferença significativa neste parâmetro comparando-se ao 

PTZ, como pode ser visto na Figura 7B. 

Por fim, o CPF de animais tratados com a associação das drogas apresentou níveis 

reduzidos de nitrito, comparando-se ao grupo controle PTZ: LIRA75+LEV: 62,32±12,77 e 

LIRA150+LEV: 55,60±5,429 vs 114,8±12,89 nmol/g tecido, conforme Figura 7C. 
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Figura 7 - Efeito da administração de LIRA e/ou LEV na determinação dos níveis de nitrito no 

hipocampo, corpo estriado e córtex pré-frontal de camundongos submetidos ao abrasamento 

por PTZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Hipocampo; B. Corpo Estriado; C. Córtex pré-frontal. Os resultados são expressos como a média±EPM 

(n= 6-8 animais/grupo). A análise estatística foi determinada por one-way ANOVA, seguido pelo teste 

deTukey. Valores significativos: #p <0,05 vs controle, *p<0,05 vs PTZ. 
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5.2.2 Efeito da administração de LIRA e/ou LEV sobre camundongos submetidos ao 

modelo de abrasamento com PTZ na determinação dos níveis de MDA 

 

 Pode ser visto na Figura 8A que o grupo PTZ apresentou aumento significativo dos 

níveis de MDA comparando-se ao controle (705,0 ± 81,28 vs 489,00 ±43,88 μg/g tecido) no 

HC, o qual foi prevenido pela administração de LIRA 75 (435,4±18,58 μg/g tecido ), LIRA 150 

(435,1±13,29 μg/g tecido), LIRA 75+LEV (462,8±17,68 μg/g tecido) e LIRA 150+LEV 

(466,2±18,42 μg/g tecido). 

Através da Figura 8B, pode-se observar que, no CE, o grupo PTZ também 

apresentou níveis aumentados significativamente de MDA, comparando-se ao controle 

(834,1±48,6 vs 631,1± 38,04 μg/g tecido). Esse aumento foi prevenido em todos os grupos 

tratados: LEV (549,8±55,57 μg/g tecido), LIRA 75 (590,5±43,22 μg/g tecido), LIRA 75+LEV 

(521,7±27,71 μg/g tecido) LIRA 150 (620,7 ± 22,54 μg/g tecido) e LIRA150+LEV 

(564,5±30,70 μg/g tecido).  

Por fim, no CPF (FIGURA 8C) também foi observado aumento significativo dos 

níveis de MDA no grupo PTZ em relação ao controle (495,9±29,20 vs 328,1±45,55 μg/g 

tecido), o qual foi prevenido pela administração de LEV (345,3±48,49 μg/g tecido), 

LIRA75+LEV (336,8±25,63 μg/g tecido) e LIRA 150+LEV (300,2±22,88 μg/g tecido). 
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Figura 8 - Efeito da administração de LIRA e/ou LEV na determinação dos níveis de MDA no 

hipocampo, corpo estriado e córtex pré-frontal de camundongos submetidos ao abrasamento 

por PTZ. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Hipocampo; B. Corpo Estriado; C. Córtex pré-frontal. Os resultados são expressos como a média±EPM 

(n= 6-8 animais/grupo). A análise estatística foi determinada por one-way ANOVA, seguido pelo teste 

deTukey. Valores significativos: #p <0,05 vs controle, ##p <0,01 vs controle, *p<0,05 vs PTZ, **p<0,01 vs 

PTZ, ***p<0,001 vs PTZ. 
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5.2.3 Efeito da administração de LIRA e/ou LEV sobre camundongos submetidos ao 

modelo de abrasamento com PTZ na determinação dos níveis de GSH 

 

Através da Figura 9A pode-se perceber que o PTZ levou a uma redução 

significativa da dosagem de GSH no HC em relação ao controle (377,4±30,39 vs 652,0±55,86 

μg/g tecido). Essa redução foi prevenida pelo tratamento com LIRA150+LEV (627,5±23,88 vs 

377,4±30,39 μg/g tecido). 

No CE, houve redução de quase 30% no grupo PTZ em relação ao controle, mas 

não foi significariva. O grupo LIRA150+LEV apresentou aumento dos níveis de GSH 

comparado ao grupo PTZ (725,7±12,09 vs 534,6 ±48,67 μg/g tecido), conforme Figura 9B. 

Na Figura 9C, pode-se perceber que o grupo PTZ também apresentou redução não 

significativa dos níveis de GSH em relação ao controle, no CPF. Assim como nas outras áreas, 

o grupo LIRA150+LEV teve níveis aumentados significativamente em relação ao PTZ 

(323,4±15,55 vs 269,4±7,21 μg/g tecido), além do grupo LEV (321,3±3,68 vs 269,4±7,21 μg/g 

tecido). 
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Figura 9 - Efeito da administração de LIRA e/ou LEV na determinação dos níveis de GSH no 

hipocampo, corpo estriado e córtex pré-frontal de camundongos submetidos ao abrasamento 

por PTZ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Hipocampo; B. Corpo Estriado; C. Córtex pré-frontal. Os resultados são expressos como a média±EPM (n= 6-8 

animais/grupo). A análise estatística foi determinada por one-way ANOVA, seguido pelo teste deTukey. Valores 

significativos: #p <0,05 vs controle, *p<0,05 vs PTZ. 
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5.2.4 Efeito da administração de LIRA e/ou LEV sobre camundongos submetidos ao 

modelo de abrasamento com PTZ na determinação dos níveis de BDNF 

 

Como observado na Figura 10, o abrasamento com PTZ aumentou 

significativamente os níveis de BDNF quando comparado ao controle (8200±1249 vs 

3899±1266 pg/g tecido). Enquanto o pré tratamento com LIRA levou a um aumento ainda 

maior em todas as doses estudadas (LIRA 75: 11841 ±1047, LIRA 150: 11666±1032, 

LIRA75+LEV: 11205±769, LIRA150+LEV: 13020±1552 pg/g tecido). 

 

 

Figura 10 - Efeito da administração de LIRA e/ou LEV na determinação dos níveis de BDNF 

no hipocampo de camundongos submetidos ao abrasamento por PTZ. 

 

 

Os resultados são expressos como a média±EPM (n= 6-8 animais/grupo). A análise estatística foi determinada por 

one-way ANOVA, seguido pelo teste deTukey. Valores significativos: #p <0,05 vs controle, *p<0,05 vs PTZ. 
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6. DISCUSSÃO 

Como esperado em um modelo de abrasamento, no presente trabalho, a 

administração de PTZ aumentou os estágios de convulsão gradativamente, visto que o grupo 

controle PTZ atingiu o estágio 3 no dia 11º dia, o estágio 4, no 17º dia e o estágio 5 no 19º dia 

de tratamento. Os resultados foram significativos em relação ao controle (mediana 1 de estágio 

de convulsão). Koshal e Kumar (2016) também verificaram que o tratamento crônico com PTZ 

aumentou significativamente o escore de gravidade da convulsão; no 21º dia, todos os animais 

do grupo PTZ desenvolveram convulsões tônico-clônicas. 

O abrasamento é um modelo de plasticidade sináptica em que uma alteração 

transsináptica progressiva e permanente na organização cerebral é induzida. Por meio de 

estimulações repetidas breves, a natureza progressiva da epileptogênese pode ser caracterizada. 

Uma sequência de processos atividade-dependente aumenta os déficits neurológicos com o 

aumento do número de convulsões. Inicialmente, alterações na transmissão sináptica por este 

tipo de convulsão evoluem para a reorganização morfológica de neurônios e circuitos neurais, 

especialmente no hipocampo, levando a déficits funcionais e ao aumento da susceptibilidade à 

convulsão (RACINE, 1972; STAFSTROM; SUTULA, 2005). 

O pré-tratamento com liraglutida (75 e 150 μg / kg; i.p.) significativamente 

diminuiu a gravidade da convulsão em comparação com o PTZ em um recente estudo 

(KOSHAL; KUMAR, 2016). Nossos resultados mostram que a LIRA (75 e 150 μg) foi capaz 

de manter o estágio de convulsão semelhante ao controle sadio (estágio 1) até o dia 11, quando 

os animais tratados com PTZ já haviam chegado ao estágio 3. Entretanto, ao longo dos dias de 

tratamento, a LIRA não foi mais capaz de prevenir o aumento de intensidade da convulsão 

causada pelo abrasamento com PTZ, chegando ao estágio 5 no último dia de tratamento. Nos 

dias 17 e 19, os grupos tratados com LIRA ainda mantiveram um estágio abaixo do grupo PTZ 

(LIRA: mediana 3 e 4 e PTZ: estágio 4 e 5, respectivamente). Percebe-se assim que a LIRA 

retardou a evolução do abrasamento, mas não pôde evitá-lo. 

Os resultados mais relevantes foram obtidos com os grupos pré-tratados com LEV,  

como já era esperado, por esta ser uma droga anticonvulsivante. Mazhar (2017) havia mostrado 

que o tratamento diário com levetiracetam diminuiu significativamente o escore convulsivo 

induzido por PTZ. Os animais que receberam LIRA associada ao LEV apresentaram resultados 

semelhantes aos que receberam somente o LEV, significativos em relação ao PTZ, do 11º dia 

ao 21º dia. Assim, pode-se perceber que a LIRA não prejudicou o potencial anticonvulsivante 

do LEV, sugerindo que caso confirmado o benefício da LIRA sobre as funções 
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neurocomportamentais, a associação destes fármacos seria uma opção válida. 

Como visto, uma das comorbidades associadas à epilepsia é a ansiedade e ainda 

existem opiniões controversas sobre a relação desta com o uso de agonistas de GLP-1R. Kinzig 

et al. (2003) relataram que o GLP-1 pode induzir ansiedade e sugeriu que a redução da 

sinalização de GLP-1R no SNC pudesse ajudar no tratamento de doenças relacionadas ao 

estresse. No entanto, alguns estudos recentes demonstraram ações ansiolíticas de agonistas de 

GLP-1R. Rachmany et al. (2013) mostraram que a exenatida, análogo do GLP-1, foi capaz de 

reverter a redução do tempo de permanência nos braços abertos de animais com lesão cerebral 

traumática leve (mTBI) no teste LCE. Komsuoglu et al. (2014) estudaram camundongos 

diabéticos, nos quais a exenatida também aumentou o tempo de permanência (%) nos braços 

abertos. A liraglutida também apresentou efeito ansiolítico, na dose de 50 μg/kg (i.p.), além de 

potencializar o efeito ansiolítico do etanol no teste do LCE (SHARMA et al., 2014). Sarangi et 

al. (2016) mostraram que o levetiracetam não apresentou diferença significativa no NEBA e 

TPBA em relação ao controle, bem como não alterou a atividade locomotora dos animais. 

Com a finalidade de estudar-se o efeito da liraglutida e do levetiracetam sobre a 

aividade locomotora e a ansiedade foram realizados os testes Campo Aberto e Labirinto em 

Cruz Elevado, respectivamente. O teste do Campo Aberto é um modelo comportamental padrão 

que avalia a atividade locomotora e estados de ansiedade em roedores, os quais, 

espontaneamente, preferem a periferia do aparato à região central da arena. Dessa forma, o aumento 

da permanência do animal na região central do aparato é indicativo de atividade ansiolítica. Além 

disso, a redução nos comportamentos normais, como rearings, também são considerados como 

um índice de ansiedade (PRUT; BELZUNG, 2003). 

Palleria (2017) mostraram que o tratamento com LIRA na dose de 300 μg/kg foi 

significativamente eficaz, aumentando o tempo gasto no centro do Campo Aberto em relação 

ao controle, o que sugere ação ansiolítica da droga. 

Pelos nossos achados, pode-se observar que no grupo submetido apenas ao PTZ 

houve redução significativa em todos os parâmetros, comparado ao controle. Os animais destes 

grupos percorreram uma distância total menor e cruzaram menos quadrantes (crossings), o que 

mostra redução da atividade locomotora, bem como entraram menos na zona central e tiveram 

menos rearings, indicando comportamento ansiogênico símile. Resultado semelhante foi 

observado no grupo PTZ+LEV, mostrando, assim, que a administração do LEV não foi capaz 

de prevenir o comportamento ansiogênico provocado pelo modelo de abrasamento com PTZ. 

 Por outro lado, os grupos que foram tratados previamente com LIRA não tiveram 

diferença significativa destes parâmetros em relação ao controle sadio, exibindo 



 

49 

  

comportamento exploratório normal. Dessa forma, pode-se inferir que o tratamento com LIRA 

é capaz de prevenir o comportamento ansiogênico provocado pelo modelo de abrasamento com 

PTZ e restabelecer a atividade locomotora. Pode-se observar ainda que a LIRA na maior dose e 

associada ao LEV levou à melhor resposta, obtendo-se resultados (crossings, distância total e 

rearings) aumentados significativamente em relação ao grupo PTZ. 

O LCE foi utilizado para avaliar os níveis de comportamento ansiedade símile em 

roedores (ZOHAR et al., 2003). Animais ansiosos buscam preferencialmente ambientes 

fechados e escuros e não se arriscam a explorar ambientes abertos, iluminados e elevados. 

Neste teste, observou-se que a LIRA foi capaz de aumentar a exploração aos braços abertos, já 

que os quatro grupos tratados com LIRA tiveram aumento em todos os parâmetros (NEBA, 

TPBA, PEBA e PTBA) em relação ao controle PTZ. Esses resultados sugerem a prevenção do 

efeito ansiogênico causado pelo abrasamento com PTZ (o qual apresentou redução de todos os 

parâmetros em relação ao controle) pela LIRA, o que vai ao encontro aos nossos achados no 

Teste do Campo Aberto.  

O grupo LEV, por sua vez, não apresentou resultados significativos em relação ao 

grupo PTZ, nos parâmetros de exploração aos braços abertos no LCE, dessa forma, pode-se 

perceber que o LEV sozinho não foi capaz de prevenir o efeito ansiogênico provocado pelo 

PTZ. Além disso, o grupo tratado com LIRA150+LEV foi o que apresentou maior nível de 

significância nestes parâmetros, em relação ao grupo PTZ. Esses resultados corroboram com o 

que foi encontrado no Teste do Campo Aberto. 

A depressão é o transtorno psiquiátrico mais comum em pacientes com epilepsia e 

muitos estudos verificam a relação entre estas patologias (BRAGATTI et al., 2011; 2014; 

SCHENKEL et al., 2012). Logo, nós realizamos o teste do Nado Forçado a fim de estudar o 

efeito da liraglutida e/ou do levetiracetam sobre a depressão em animais submetidos ao modelo 

de abrasamento por PTZ.  

O Nado Forçado avaliou o comportamento do animal frente a uma situação 

inescapável, atuando como modelo preditivo de depressão. Assim, espera-se que o animal com 

fenótipo depressivo apresente tempo de imobilidade superior ao animal saudável. Neste 

trabalho, o grupo PTZ teve tempo de imobilidade superior ao grupo controle, o que corrobora 

com o estudo de Koshal e Kumar (2016), que afirmaram que estimulação crônica por PTZ tem 

mostrado aumentar o comportamento depressivo em camundongos, já que o grupo PTZ 

apresentou aumento significativo do tempo de imobilidade no teste de suspensão da cauda. 

Percebe-se que o LEV não conseguiu prevenir esse efeito depressivo causado pelo 

PTZ, bem como a LIRA também não o fez nos grupos tratados previamente com LEV e PTZ. 
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Entretanto, quando a LIRA foi administrada sozinha em camundongos submetidos ao kindling 

por PTZ, ela conseguiu reduzir o tempo de imobilidade comparado ao grupo controle PTZ (na 

dose de 150 μg/kg a redução foi significativa). O mesmo resultado foi encontrado no trabalho 

de Koshal e Kumar (2016), no qual o pré-tratamento com liraglutida (75 e 150 μg/kg i.p.) 

demonstrou atenuar o comportamento depressivo em camundongos e significativamente 

diminui o tempo de imobilidade comparado com o grupo PTZ. 

Palleria et al. (2017), por sua vez, mostraram que a LIRA na dose de 300 μg/kg 

significativamente aumentou o tempo de imobilidade (sinal de comportamento depressivo-

símile) em comparação com o grupo controle no teste do Nado Forçado. Entretanto, os autores 

atribuíram o efeito pró-depressivo observado à falta de resistência (relacionando aos resultados 

do teste de rotarod) e não diretamente ao comportamento depressivo. 

Já o LEV não apresentou essa capacidade devido provavelmente à indução de 

comportamento depressivo-símile, como mostrado em um estudo com modelo genético de 

epilepsia de ausência em ratos, no qual o tratamento com LEV levou a uma % tempo de 

imobilidade no teste Nado Forçado significativamente maior que no controle (RUSSO et al., 

2011). 

Nos últimos anos, a epilepsia e a depressão foram finalmente estudadas como duas 

características diferentes de um transtorno neurobiológico único, uma vez que há evidências 

crescentes de que a neurotransmissão serotoninérgica (5-HT) modula uma grande variedade de 

convulsões induzidas experimentalmente (BAGDY et al., 2007). A elevação dos níveis 

extracelulares de 5-HT inibe as crises focal e generalizada, possivelmente por hiperpolarização 

dos neurônios glutamatérgicos via ativação do receptor 5-HT1A e despolarização de neurônios 

GABAérgicos pela ação do receptor 5-HT2C.  

Além da depressão e ansiedade, verificamos o efeito da LIRA e do LEV na 

cognição. Para isso realizamos os testes Esquiva Passiva e NOR. O NOR é baseado na 

avaliação das diferenças de tempo de exploração de objetos novos e familiares. É esperado que 

animais saudáveis explorem por mais tempo o objeto novo, quando isso não ocorre indica que 

há alguma disfunção na memória. 

No presente estudo, os animais do grupo PTZ tiveram redução significativa da % 

tempo gasto no objeto novo quando comparado ao grupo controle. Percebe-se que o pré-

tratamento com LEV, LIRA 75 e a associação dessas atenuou essa redução, porém não 

significativamente. Os grupos tratados com LIRA 150 e LIRA 150 + LEV apresentaram 

aumento significativo da % tempo no objeto novo, comparando-se ao grupo PTZ, mostrando 
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que a LIRA nessa dose gerou um efeito positivo na memória espacial e a associação com o 

LEV não influenciou nessa resposta. 

Outros estudos mostraram que o kindling com PTZ é capaz de afetar a memória 

espacial, já que observou-se que a latência de transferência no LCE modificado foi 

significativamente maior no grupo que recebeu PTZ do que no grupo controle (KOSHAL; 

KUMAR, 2016; MISHRA; GOEL, 2012) 

Perry et al. (2002a,b) e During et al. (2003) haviam relatado que a estimulação da 

via GLP-1R é neuroprotetora e pode melhorar a aprendizagem e a memória associativa e 

espacial. O tratamento com LIRA (246,7 μg/kg) levou a uma melhoria comportamental no 

NOR em camundongos submetidos a um modelo de mTBI aos 7 e 30 dias após o trauma (LI et 

al. 2015). Percebe-se, assim, que nossos achados corroboram com estes estudos.  

A Esquiva Passiva, por sua vez, avalia a memória aversiva, pois o animal aprende 

que deve evitar um local específico por medo de ocorrer um evento negativo (o choque, nesse 

caso). Assim a diminuição na latência de descida para o compartimento gradeado (que deveria 

ser evitado) indica comprometimento na memória. Mishra e Goel (2012) mostraram em seu 

trabalho que a dose sub-convulsiva de PTZ (35 mg / kg) prejudicou significativamente a 

memória em camundongos, visto que o grupo PTZ mostrou diminuição significativa da latência 

de descida na Esquiva Passiva.  O mesmo resultado foi encontrado por Koshal e Kumar (2016), 

que, além disso, verificaram que o pré-tratamento com liraglutida (75 e 150 μg/kg i.p.) 

significativamente (p <0,05) aumentou este parâmetro, em comparação com o grupo PTZ.  

Nossos resultados corroboram com os estudos citados acima, pois também foi 

observada redução da latência de descida no grupo PTZ e aumento deste parâmetro no grupo 

LIRA 150. Esta, assim, associada ou não ao LEV, teve efeito benéfico na memória aversiva de 

camundongos. Dessa forma, pode-se observar que a dose de 150 foi a que mostrou melhores 

resultados na prevenção da disfunção cognitiva causada pelo kindling de PTZ e a associação 

com o LEV não alterou a significância obtida pela LIRA sozinha. 

Além dos testes comportamentais, realizamos dosagens neuroquímicas, a fim de 

melhor compreendermos o mecanismo através do qual a LIRA atua na melhora dessas 

comorbidades associadas à epilepsia em animais, tratados ou não com o anticonvulsivante 

LEV, submetidos ao abrasamento por PTZ. O abrasamento  manifesta-se por alterações 

permanentes no cérebro, como  geração de radicais livres devido ao estresse oxidativo e 

diminuição de enzimas antioxidantes (AGARWAL et al.,2011; DHIR et al., 2007). Além da 

hipótese de GABA e glutamato, o aumento do estresse oxidativo pode ser outro fator causador 

da hiper-excitabilidade dos neurônios e progressão de convulsões (SEHAR et al., 2015). 
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Um recente estudo (MAZHAR et al., 2017) revelou um aumento significativo nos 

níveis de espécies reativas de oxigênio com uma diminuição paralela de antioxidantes 

endógenos em animais submetidos ao modelo de abrasamento com PTZ. Esses pesquisadores 

também verificaram que o tratamento com levetiracetam diminuiu significativamente os níveis 

de óxido nítrico  e a atividade da enzima óxido nítrico sintase nos cerébros destes animais.  

Nossos resultados corroboram com o estudo acima mencionado, uma vez que 

ocorreu aumento dos níveis de nitrito no hipocampo, corpo estriado e córtex pré-frontal (sendo 

significativo nas duas primeiras áreas) de animais que receberam somente o PTZ. Além disso, o 

LEV foi capaz de reverter este aumento no hipocampo, enquanto nas outras áreas não alcançou 

redução significativa, mas levou a níveis semelhantes aos basais (não apresentou diferença 

significativa em relação ao controle sadio). O LEV foi também capaz de reduzir os níveis 

hipocampais de nitrito em modelo de convulsão agudo induzido por pilocarpina (OLIVEIRA et 

al., 2007). Os camundongos que receberam  apenas LEV (mas não a pilocarpina) não 

apresentaram alteração nos níveis de nitrito quando comparados com o grupo controle. 

Koshal e Kumar (2016) mostraram que  camundongos submetidos ao abrasamento 

com PTZ (35 mg /Kg, em dias alternados durante um período total de 29 dias) apresentaram 

aumento significativo nos níveis cerebrais de nitrito em comparação com o grupo controle e o 

pré-tratamento com LIRA (75 e 150 μg/kg i.p.) significativamente (p <0,05) atenuou o aumento 

destes níveis. No presente estudo, o pré-tratamento com LIRA 75+ LEV e LIRA150+LEV foi 

capaz de reduzir significativamente a concentração de nitrito no hipocampo e córtex pré-frontal 

dos animais. Enquanto no corpo estriado essa redução não foi significativa, mas levou a níveis 

semelhantes aos basais (controle sadio).  

Além da determinação do nitrito, foi realizada também a dosagem de MDA, como 

forma de mensurar o grau de peroxidação lipídica, que pode ser consequência da formação de 

grandes quantidades de EROs. Esta acarreta alterações na estrutura e permeabilidade das 

membranas celulares, com perda da seletividade na troca iônica e liberação do conteúdo de 

organelas, como as enzimas hidrolíticas dos lisossomas, e formação de produtos citotóxicos 

(MDA), culminando com a morte celular (FERREIRA; MATSUBARA, 1997).  

Estudos anteriores já relataram o aumento do MDA em animais submetidos ao 

abrasamento com PTZ (JAIN et al., 2011; KOSHAL; KUMAR, 2016; MAZHAR et al., 2017). 

Nossos resultados corroboram com estes trabalhos, visto que o grupo controle PTZ apresentou 

níveis aumentados de MDA em relação ao controle sadio nas três áreas estudadas. Este 

aumento foi prevenido pelo tratamento com LEV e/ou LIRA. Sendo que a associação destas 

drogas levou a resultados significativos em todas as áreas. Mazhar et al. (2017) relataram que a 
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administração de LEV diminuiu significativamente a peroxidação lipídica e protéica em 

cérebros de camundongos submetidos ao abrasamento com PTZ. Koshal e Kumar (2016) 

verificaram que a LIRA nas doses de 75 e 150 μg/kg também foi capaz de reduzir os níveis de 

MDA em relação ao controle PTZ. Dessa forma, nossos resultados corroboram com os achados 

da literatura. 

Além de se mensurar a formação de produtos citotóxicos decorrentes da liberação 

de EROs, para determinar-se a ocorrência de desequilíbrio oxidativo, pode-se verificar a 

concentração de componentes antioxidantes. Dessa forma, foram determinados os níveis de 

GSH, a principal defesa antioxidante da célula, que é usada como substrato para que a enzima 

glutationa peroxidase converta o peróxido de hidrogênio (uma ERO) em água (KULAK et al., 

2013). Koshal e Kumar (2016) verificaram uma diminuição nos níveis de GSH (μmol/mg 

proteína) em cérebros de camundongos submetidos ao abrasamento por PTZ. 

Nossos achados também mostram que houve redução significativa dos níveis de 

GSH no HC dos camundongos submetidos ao abrasamento por PTZ. Entretanto, no CE e CPF 

não foi verificada diferença significativa nos níveis de GSH entre o grupo PTZ e o controle. 

Isso pode ser devido à ação diminuída de outros sistemas antioxidantes e, não, do GSH nestas 

áreas cerebrais dos animais submetidos ao abrasamento por PTZ. Erakovic et al. (2001) 

mostraram uma diminuição da atividade da SOD em CPF de ratos após abrasamento por PTZ. 

Outro fator a ser levado em consideração é que os resultados que indicam 

comportamento ansiedade-símile, depressão-símile e disfunção cognitiva dos camundongos 

submetidos ao abrasamento por PTZ já podem ser justificados pelo aumento de nitrito e 

peroxidação lipídica em todas as áreas cerebrais estudadas, sugerindo, portanto que este grupo 

(PTZ) apresenta um balanço pró-oxidante/antioxidante negativo. 

Por fim, também não foi observada diferença significativa entre a maioria dos 

grupos pré-tratados com LIRA e LEV e o controle PTZ, apenas o grupo LIRA150+LEV foi 

capaz de aumentar significativamente os níveis de GSH em relação ao grupo PTZ, nas três 

áreas estudadas.  

A plasticidade induzida por convulsões tem sido relatada como tendo um enorme 

impacto sobre a excitabilidade regional no cérebro, causando alterações na neuroquímica ou 

morfologia celular (CAUSING et al., 1997; VERPELLI et al., 2010). Em particular, está bem 

documentado que o BDNF tanto é regulado pela epileptogênese, como é um regulador desta, 

sofrendo aumento em várias regiões do cérebro de ratos após a atividade convulsiva (KATOH-

SEMBA et al., 1999; WANG et al., 2012) 

Além disso, BDNF é um proeminente regulador da sobrevivência, crescimento e 
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diferenciação neuronal (MITRE; MARIGA; CHAO, 2017), indicando que desempenha um 

papel importante na fisiopatologia de distúrbios neurodegenerativos, depressão, ansiedade e 

outros transtornos psiquiátricos (TAN et al., 2017; MA et al., 2016; QUESSEVEUR et al., 

2013). Vários estudos mostram que a melhora dos déficits cognitivos está associada à 

neurogênese (NANDAM  et  al.,  2007, PITTENGER, DUMAN, 2008; MELO et al., 2012). 

Dessa forma, foi realizada a determinação dos níveis dessa neurotrofina neste trabalho. 

A literatura mostra que o hipocampo desempenha um importante papel na 

fisiopatologia de convulsões e epilepsia. CA1, CA3 e regiões do giro denteado do hipocampo 

são mais vulneráveis à perda neuronal durante o abrasamento induzido por PTZ, devido ao 

aumento da transmissão glutamatérgica e do estresse oxidativo (GUPTA et al., 2003). Além 

disso, danos neuronais no hipocampo foram associados a complicações psiquiátricas, como a 

disfunção na memória (MEHLA et al., 2010), depressão (CAMPBELL; MACQUEEN, 2004; 

DREVETS et al., 2008) e ansiedade (OSUCH, et al., 2000). Motivo pelo qual escolhemos essa 

área cerebral para a dosagem de BDNF. 

Zhen et al. (2016) verificaram que houve aumento dos níveis de BDNF nos animais 

submetidos ao kindling por PTZ e aumento ainda maior nos que foram pré-tratados com 

luteolina. Dessa forma, eles sugeriram que o aumento mediado pelo BDNF na plasticidade 

sináptica e na resistência neuronal contra o dano associado à epilepsia pode inibir o estresse 

oxidativo e conduzir à melhora cognitiva após o tratamento com luteolina. No presente trabalho 

foi observado que o nível de BDNF foi maior no grupo PTZ do que no grupo controle, 

sugerindo que o BDNF tem um papel protetor contra a excitotoxicidade mediada por 

convulsões, o que corrobora com o estudo de Zhen et al. (2016).  

Agrawal, Zhuang e Cummings (2014) verificaram que o tratamento com liraglutida 

(200 μg/kg) elevou a expressão da proteína BDNF (F2,15 = 11,00, p <0,01) e a fosforilação do 

seu receptor TrkB (F2,15 = 20,26, p <0,01) em hipocampo de ratos diabéticos em relação ao 

grupo controle. Nossos resultados corroboram com este trabalho, visto que a LIRA, sozinha ou 

associada ao LEV, aumentou os níveis de BDNF no hipocampo nas duas doses estudadas, o que 

não ocorreu com o tratamento com LEV.  

Assim, sugere-se que o mecanismo da LIRA na prevenção dos distúrbios 

neuropsiquiátricos provocados pelo abrasamento por PTZ envolve a regulação positiva do 

BDNF e, associada ao LEV, a redução de parâmetros indicativos de estresse oxidativo. 

Entretanto, mais investigações devem ser realizadas a fim de se determinar outros mecanismos 

que levam à ação farmacológica da LIRA e do LEV. 
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7. CONCLUSÃO 

Os resultados do presente trabalho revelaram que o LEV (associado ou não à 

LIRA) mostrou potencial anti-kindling, enquanto a LIRA sozinha apenas retardou o 

estabelecimento do abrasamento, não sendo capaz de evitá-lo. Por outro lado, a LIRA foi capaz 

de prevenir os comportamentos ansiedade e depressão símiles e, na dose de 150 μg/kg, a 

disfunção cognitiva, provocados pelo abrasamento por PTZ, os quais não foram prevenidos 

com o tratamento com LEV. Por fim, quanto aos testes neuroquímicos, percebe-se que houve 

redução dos parâmetros de lesão oxidativa principalmente nos grupos tratados com a 

associação de LEV e LIRA, e na dosagem de BDNF, a LIRA (associada ou não ao LEV) levou 

a resultados aumentados significativamente em relação ao grupo PTZ. 

Em conclusão, a LIRA (150 μg/kg) pode ser considerada promissora para 

tratamento de comorbidades associadas à epilepsia, visto que além de ter efeitos benéficos 

sobre as funções neurocomportamentais, ela não interfere no potencial anticonvulsivante do 

LEV e, em monoterapia, chega a retardar a evolução das convulsões. Sendo assim, sugere-se 

que a associação destes fármacos seria uma opção válida para o tratamento da epilepsia e suas 

comorbidades. Entretanto, mais estudos devem ser realizados neste âmbito, a fim de se 

comprovar os efeitos neuroprotetores de novos alvos terapêuticos e, assim, proporcionar uma 

melhor qualidade de vida aos pacientes epilépticos.  
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