
 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DAS RESPOSTAS CARDIOVASCULARES E 

NEUROENDÓCRINAS AO ESTRESSE EM RATOS SUBMETIDOS AO 

MODELO DE INDUÇÃO DE EPILEPSIA PELA PILOCARPINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARINA PEREIRA GOMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2016



 
 

 
 

KARINA PEREIRA GOMES 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DAS RESPOSTAS CARDIOVASCULARES E 

NEUROENDÓCRINAS AO ESTRESSE EM RATOS SUBMETIDOS AO 

MODELO DE INDUÇÃO DE EPILEPSIA PELA PILOCARPINA 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Ciências Biológicas do Instituto 
de Ciências Biológicas da Universidade Federal 
de Goiás, como requisito parcial para a 
obtenção do título de Mestre em Ciências 
Biológicas. 
 
Área de Concentração: Farmacologia e 
Fisiologia. 
 
Orientador: Prof. Dr. Diego Basile Colugnati. 
Co-orientador: Prof. Dr. Carlos Henrique Xavier 
Custódio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2016 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



iii 
 

KARINA PEREIRA GOMES 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DAS RESPOSTAS CARDIOVASCULARES E 
NEUROENDÓCRINAS AO ESTRESSE EM RATOS SUBMETIDOS AO 

MODELO DE INDUÇÃO DE EPILEPSIA PELA PILOCARPINA 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

_____________________________________________ 

Profa. Dra. Aline Priscila Pansani 
Universidade Federal de Goiás 

 
 

_____________________________________________ 

Prof. Dr. Danielle Alves Ianzer 
Universidade Federal de Goiás 

 

 

_____________________________________________ 

Prof. Dr. Carlos Henrique Xavier Custódio 
Universidade Federal de Goiás 

 

 

_____________________________________________ 

Prof. Dr. Diego Basile Colugnati 
Universidade Federal de Goiás 

 

 

 

 

 

Aprovada em: ____/____/_______                                                                                                     



 
 

1 Neste caso o documento será embargado por até um ano a partir da data de defesa. A extensão deste prazo suscita justificativa junto à 
coordenação do curso. Os dados do documento não serão disponibilizados durante o período de embargo. 

TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR AS TESES E 

DISSERTAÇÕES ELETRÔNICAS (TEDE) NA BIBLIOTECA DIGITAL DA UFG 

 

Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de 

Goiás (UFG) a disponibilizar, gratuitamente, por meio da Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações (BDTD/UFG), sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei 

nº 9610/98, o documento conforme permissões assinaladas abaixo, para fins de leitura, 

impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir 

desta data. 

 

 1. Identificação do material bibliográfico:        [ X ] Dissertação         [  ] 

Tese 

  

 2. Identificação da Tese ou Dissertação 

Autor (a): Karina Pereira Gomes 

E-mail: karina.pgomes@hotmail.com 

Seu e-mail pode ser disponibilizado na página?   [ X ] Sim            [  ] Não 

Vínculo empregatício do autor  

Agência de fomento: Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior 

Sigla: Capes 

País: Brasil UF: GO CNPJ: 00889834/0001-08 

Título: Avaliação das respostas cardiovasculares e neuroendócrinas ao estresse em 

ratos submetidos ao modelo de indução de epilepsia pela pilocarpina 

Palavras-chave: Epilepsia do lobo temporal, morte súbita, estresse emocional, 

sistema cardiovascular e pilocarpina. 

Título em outra língua: Evaluation of cardiovascular and neuroendocrine responses to 

stress in rats submitted to induction model of epilepsy by 

pilocarpine 

Palavras-chave em outra língua: Temporal lobe epilepsy, sudden unexpected death in 

epilepsy, emotional stress, cardiovascular system 

and pilocarpine. 

Área de concentração: Fisiologia e Farmacologia 

Data defesa: (dd/mm/aaaa) 18/03/2016 

Programa de Pós-Graduação: Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas 

Orientador (a): Diego Basile Colugnati 

E-mail: dcolugnati@yahoo.com.br  

Co-orientador (a):* Carlos Henrique Xavier Custódio 

E-mail: carloshxc@live.com 

*Necessita do CPF quando não constar no SisPG 

 

3. Informações de acesso ao documento:  

 

Concorda com a liberação total do documento [   ] SIM          [ X ] NÃO1 

 

Havendo concordância com a disponibilização eletrônica, torna-se imprescindível o 

envio do(s) arquivo(s) em formato digital PDF ou DOC da tese ou dissertação. 

O sistema da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações garante aos autores, que 

os arquivos contendo eletronicamente as teses e ou dissertações, antes de sua 

disponibilização, receberão procedimentos de segurança, criptografia (para não permitir 

cópia e extração de conteúdo, permitindo apenas impressão fraca) usando o padrão do 

Acrobat. 

 
___________________________________________    Data: ____ / ____ / _____ 

                    Assinatura do(a) autor(a)

                                            
 



iv 
 

 

Dedicatória 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao meu querido avô, João Manuel Celestino. 



v 
 

 

Agradecimentos 

 

Agradeço, acima de tudo, a Deus, por me guiar e iluminar, sendo meu refúgio 

e fortaleza nos momentos mais difíceis. A Ele minha eterna gratidão. 

Ao meu orientador e pai científico, professor Dr. Diego Basile Colugnati, por 

ser um orientador extraordinário, paciente, dedicado, competente e amigo. Por me 

transmitir conhecimento e acreditar em mim. 

Ao meu co-orientador, professor Dr. Carlos Henrique Xavier Custódio que 

foi de fundamental importância, não só por ceder seu laboratório para a realização 

dos experimentos, mas pela disponibilidade em sempre ajudar. 

Aos meus colaboradores, Paula Rodrigues Vitorino, Ma. Kellen Rosa da 

Cruz e Me. Allancer Divino de Carvalho Nunes que contribuíram de forma 

grandiosa para realização desse trabalho. Muito obrigada pela excelente 

colaboração. 

Aos professores Dr. Carlos Henrique de Castro, Dra. Elizabeth Pereira 

Mendes, Dra. Aline Priscila Pansani, e Dra. Fernanda Cristina Alcantara dos 

Santos e a todos os demais professores e colegas do Laboratório Integrado de 

Fisiologia Cardiovascular e Neurológica, do Laboratório de Fisiologia e Terapêutica 

Cardiovascular, do Centro de Pesquisa em Neurociência e Fisiologia Cardiovascular 

e do Laboratório de Histofisiologia, que são exemplos de dedicação, doação e 

companheirismo. 

As agências de fomento CNPq, CAPES, FAPEG e INCT Nanobiofar, pelo 

suporte financeiro. 

Aos meus pais, Antônio Pereira dos Santos e Maria de Jesus Gomes, que 

me deram toda a estrutura e apoio para que eu me tornasse a pessoa que sou hoje. 

Pela confiança e pelo amor que me fortalece todos os dias. Agradeço também as 

minhas queridas irmãs, Maria Ioneide Gomes de Sousa e Idiamara Gomes de 

Sousa, que sempre estiveram ao meu lado me ouvindo e apoiando. 

As minhas amigas de graduação, de mestrado e de vida, Aryanne Batista 

Soares de Melo, Paula Rodrigues Vitorino e Poliana Peres Ghazale, que durante 

todos esses anos foram companheiras de todas as horas e ocupam hoje um lugar 

muito especial no meu coração. Por estarem comigo nessa caminhada tornando-a 

mais fácil e agradável. 



vi 
 

 

Ao meu namorado Wiles Álvaro de Castro Junior ofereço um 

agradecimento especial, por ter vivenciado comigo todos os detalhes desse trabalho, 

ter me ajudado, ter me aturado nos momentos de estresse, ter me dado todo o apoio 

que eu necessitava nos momentos difíceis, todo carinho, respeito, e por tornar minha 

vida cada dia mais feliz. 

  



vii 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

“Que os vossos esforços desafiem as 

impossibilidades, lembrai-vos de que 

as grandes coisas do homem foram 

conquistadas do que parecia 

impossível.” 

(Charles Chaplin) 



viii 
 

 

SUMÁRIO 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS ..................................................................... x 

LISTA DE FIGURAS ................................................................................................. xii 

LISTA DE TABELAS ................................................................................................ xv 

LISTA DE QUADROS ............................................................................................... xv 

RESUMO.................................................................................................................. xvi 

ABSTRACT ............................................................................................................ xviii 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................... 19 

1.1. Epilepsia ....................................................................................................... 19 

1.1.1. Epidemiologia ........................................................................................ 21 

1.1.2. Epilepsia do Lobo Temporal .................................................................. 21 

1.2. Modelo de Indução de Epilepsia pela Pilocarpina ........................................ 22 

1.3. Morte Súbita na Epilepsia ............................................................................ 25 

1.4. Alterações Cardiovasculares na Epilepsia ................................................... 26 

1.5. Estresse Emocional e Epilepsia ................................................................... 27 

2. OBJETIVOS ....................................................................................................... 31 

2.1. Objetivo Geral .............................................................................................. 31 

2.2. Objetivos Específicos ................................................................................... 31 

3. METODOLOGIA ................................................................................................ 32 

3.1. Animais ........................................................................................................ 32 

3.2. Indução da Epilepsia .................................................................................... 32 

3.3. Monitoramento de Crises ............................................................................. 33 

3.4. Procedimentos Cirúrgicos ............................................................................ 34 

3.5. Protocolo de Registro Acordado .................................................................. 35 

3.6. Análise do Traçado Eletrocardiográfico ........................................................ 37 

3.7. Análise da Variabilidade da Frequência Cardíaca ....................................... 37 

3.8. Dosagem de Cortisol Sérico ......................................................................... 39 



ix 
 

 

3.9. Índices de Massa ......................................................................................... 39 

3.10. Análise Histológica .................................................................................... 39 

3.11. Análise Estatística ..................................................................................... 40 

4. RESULTADOS .................................................................................................. 42 

5. DISCUSSÃO ...................................................................................................... 54 

5.1. Parâmetros Cardiovasculares Basais .......................................................... 54 

5.2. Estresse Emocional...................................................................................... 56 

5.3. Estímulo β-adrenérgico ................................................................................ 59 

5.4. Variabilidade da Frequência Cardíaca ......................................................... 61 

6. CONCLUSÃO .................................................................................................... 65 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 66 

ANEXO A .................................................................................................................. 73 

ANEXO B .................................................................................................................. 74 

ANEXO C .................................................................................................................. 75 

 

 

 



x 
 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AC – adenilatociclase 

ACTH – hormônio adrenocorticotrófico 

ANOVA – análise de variância 

AST – área de secção transversa 

cAMP – monofosfato cíclico de adenosina 

CEUA – Comissão de Ética no Uso de Animais 

cm – centímetro 

CRH – hormônio liberador de corticotrofina 

DAE – drogas antiepilépticas 

DMH – hipotálamo dorsomedial 

ECG – eletrocardiograma 

ELT – epilepsia do lobo temporal 

ELTM – epilepsia do lobo temporal mesial 

FC – frequência cardíaca 

HF – high frequency (alta frequência) 

HHA – eixo hipotálamo-hipófise-adrenal 

If – corrente funny 

ILAE – International League Against Epilepsy (Liga Internacional Contra a Epilepsia) 

iRR – intervalos RR 

ISO – isoproterenol 

KCl – cloreto de potássio 

kg – kilograma 

l – litro 

LF – low frequency (baixa frequência) 

mg – miligrama 

ml – mililitro 

mm – milímetro 

NTS – núcleo do trato solitário 

PAM – pressão arterial média 

PD – pressão diastólica 

PILO – pilocarpina 

PKA – proteinoquinase A 



xi 
 

 

PS – pressão sistólica 

PVN – núcleo paraventricular do hipotálamo 

RaPn – núcleo pálido da rafe 

RMSSD – raiz quadrada da média do quadrado das diferenças entre iRR normais 

adjacentes 

RVLM – região rostro ventrolateral do bulbo 

SDNN – desvio padrão de todos os iRR normais 

SNA – sistema nervoso autônomo 

SNC – sistema nervoso central 

SUDEP – sudden unexpected death in epilepsy (morte súbita na epilepsia) 

UFG – Universidade Federal de Goiás 

VFC – variabilidade da frequência cardíaca 

μg – micrograma 

 

 

 

  



xii 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Resposta fisiológica ao estresse. A percepção do estresse ativa dois eixos 

que atuam de forma coordenada. A rápida resposta ao estresse envolve o eixo 

simpático-adrenomedular, que resulta em ativação do sistema nervoso simpático, 

com aumento sistêmico dos níveis catecolaminas. O principal efeito devido a essa 

ativação ocorre sobre o sistema cardiovascular, resultando em aumento da 

frequência cardíaca e da pressão arterial. Por outro lado, a resposta mais lenta e de 

longa duração ao estresse envolve a ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal 

(HHA), que se inicia com a liberação do hormônio liberador de corticotrofina (CRH) 

pelo hipotálamo, estimulando a hipófise anterior a liberar o hormônio 

adrenocorticotrófico (ACTH) na corrente sanguínea. O ACTH, por sua vez, estimula 

a síntese e liberação de glicocorticóides a partir do córtex da adrenal, promovendo 

mobilização de energia armazenada e supressão do sistema imune. Adaptado de 

Marieb, 2007 (118). ................................................................................................... 28 

Figura 2. Sequência experimental da indução da epilepsia até a realização dos 

procedimentos cirúrgicos........................................................................................... 33 

Figura 3. Posicionamento do eletrodo para registro eletrocardiográfico. A: 

extremidade inserida no mediastino anterior e fixada sob o músculo 

esternocleidomastóideo. B: porção fixada na superfície dorsal do processo xifóide. 

Adaptado de Sgoifo, 1996 (68). ................................................................................. 35 

Figura 4. Representação do modelo experimental de estresse agudo emocional por 

imobilização associada ao jato de ar. ........................................................................ 36 

Figura 5. Protocolo experimental de registro acordado. ........................................... 37 

Figura 6. Resposta máxima nos parâmetros cardiovasculares após a contensão. A: 

variação em porcentagem da PAM. B: variação em porcentagem da PS. C: variação 

em porcentagem da PD. D: variação em porcentagem da FC. Média ± EPM. Teste t 

de Student, *p < 0,05. PAM: pressão arterial média; PS: pressão sistólica; PD: 

pressão diastólica; FC: frequência cardíaca.............................................................. 43 

Figura 7. Resposta temporal nos parâmetros cardiovasculares após a contensão. A: 

variação em porcentagem da PAM. B: variação em porcentagem da PS. C: variação 

em porcentagem da PD. D: variação em porcentagem da FC. Média ± EPM. ANOVA 

de duas vias seguida do pós-teste de Bonferroni, *p < 0,05. PAM: pressão arterial 

média; PS: pressão sistólica; PD: pressão diastólica; FC: frequência cardíaca. ....... 43 



xiii 
 

 

Figura 8. Resposta máxima nos parâmetros cardiovasculares após contensão 

associada ao jato de ar. A: variação em porcentagem da PAM. B: variação em 

porcentagem da PS. C: variação em porcentagem da PD. D: variação em 

porcentagem da FC. Média ± EPM. Teste t de Student, *p < 0,05. PAM: pressão 

arterial média; PS: pressão sistólica; PD: pressão diastólica; FC: frequência 

cardíaca..................................................................................................................... 44 

Figura 9. Resposta temporal nos parâmetros cardiovasculares após contensão 

associada ao jato de ar. A: variação em porcentagem da PAM. B: variação em 

porcentagem da PS. C: variação em porcentagem da PD. D: variação em 

porcentagem da FC. Média ± EPM. ANOVA de duas vias seguida do pós-teste de 

Bonferroni, *p < 0,05. PAM: pressão arterial média; PS: pressão sistólica; PD: 

pressão diastólica; FC: frequência cardíaca.............................................................. 45 

Figura 10. Resposta máxima nos parâmetros cardiovasculares após ISO 1 μg/kg. A: 

variação em porcentagem da PAM. B: variação em porcentagem da PS. C: variação 

em porcentagem da PD. D: variação em porcentagem da FC. Média ± EPM. Teste t 

de Student, *p < 0,05. PAM: pressão arterial média; PS: pressão sistólica; PD: 

pressão diastólica; FC: frequência cardíaca.............................................................. 46 

Figura 11. Resposta temporal nos parâmetros cardiovasculares após ISO 1 μg/kg. 

A: variação em porcentagem da PAM. B: variação em porcentagem da PS. C: 

variação em porcentagem da PD. D: variação em porcentagem da FC. Média ± 

EPM. ANOVA de duas vias seguida do pós-teste de Bonferroni, *p < 0,05. PAM: 

pressão arterial média; PS: pressão sistólica; PD: pressão diastólica; FC: frequência 

cardíaca..................................................................................................................... 47 

Figura 12. Representação da resposta cardiovascular temporal aos estímulos de 

estresse agudo por contensão e associação da contensão ao jato de ar, bem como, 

ao estímulo com ISO 1 μg/kg. A: variação em porcentagem da PAM. B: variação em 

porcentagem da FC. Média ± EPM. PAM: pressão arterial média. FC: frequência 

cardíaca..................................................................................................................... 47 

Figura 13. Análise não linear da variabilidade da frequência cardíaca obtida através 

da análise simbólica. Valores em porcentagem. Média ± EPM. Teste t de Student, *p 

< 0,05. 0V: modulação simpática; 1V: presença simultânea das modulações 

simpática e vagal; 2LV e 2ULV: modulação vagal. ................................................... 49 

file:///E:/Backup/Documentos/Mestrado/Dissertação%20-%20Karina%20Pereira%20Gomes.docx%23_Toc448093610
file:///E:/Backup/Documentos/Mestrado/Dissertação%20-%20Karina%20Pereira%20Gomes.docx%23_Toc448093610
file:///E:/Backup/Documentos/Mestrado/Dissertação%20-%20Karina%20Pereira%20Gomes.docx%23_Toc448093610
file:///E:/Backup/Documentos/Mestrado/Dissertação%20-%20Karina%20Pereira%20Gomes.docx%23_Toc448093610
file:///E:/Backup/Documentos/Mestrado/Dissertação%20-%20Karina%20Pereira%20Gomes.docx%23_Toc448093610


xiv 
 

 

Figura 14. Frequência de extra-sístoles a cada 1000 batimentos normais nos 

períodos: basal, contensão (CONT), contensão associada ao jato de ar (CONT + JA) 

e após a administração do ISO 1 µg/kg. Média ± EPM. Teste t de Student. ............. 50 

Figura 15. Traçados eletrocardiográficos representativos de ratos Wistar com 

epilepsia. A: batimentos cardíacos normais. B: batimento ectópico de origem 

ventricular (seta). ....................................................................................................... 50 

Figura 16. Níveis séricos de cortisol em condições basais e após o estímulo de 

estresse emocional agudo. Média ± EPM. ANOVA de duas vias seguida do pós-teste 

de Bonferroni, #p < 0,05 vs basal. ............................................................................. 51 

Figura 17. Porcentagem de colágeno intersticial no ventrículo esquerdo (A). Média ± 

EPM. Teste t de Student. Fotomicrografias representativas do colágeno intersticial 

(setas) no ventrículo esquerdo do grupo controle (B) e do grupo epilepsia (C). 

Coloração: Picrosirius. Aumento 20x. Fotomicrografias a esquerda: microscopia de 

luz comum. Fotomicrografias a direita: microscopia de luz polarizada. ..................... 51 

Figura 18. Porcentagem de colágeno perivascular (setas) no ventrículo esquerdo 

(A). Média ± EPM. Teste t de Student, *p < 0,05. Fotomicrografias representativas do 

colágeno perivascular no ventrículo esquerdo do grupo controle (B) e do grupo 

epilepsia (C). Coloração: Picrosirius. Aumento 20x. Fotomicrografias a esquerda: 

microscopia de luz comum. Fotomicrografias a direita: microscopia de luz polarizada.

 .................................................................................................................................. 52 

Figura 19. Porcentagem da região medular (A) e das zonas glomerulosa (GLO), 

fasciculada (FAS) e reticulada (RET) do córtex (B) da adrenal em proporção ao 

tamanho total da glândula. Média ± EPM. Teste t de Student, *p < 0,05. 

Fotomicrografias representativas da adrenal do grupo controle (C) e do grupo 

epilepsia (D). 1: região medular. 2: região cortical. Coloração: Tricrômico de Gomori. 

Aumento 2,5x. ........................................................................................................... 53 

  

file:///E:/Backup/Documentos/Mestrado/Dissertação%20-%20Karina%20Pereira%20Gomes.docx%23_Toc448093613
file:///E:/Backup/Documentos/Mestrado/Dissertação%20-%20Karina%20Pereira%20Gomes.docx%23_Toc448093613
file:///E:/Backup/Documentos/Mestrado/Dissertação%20-%20Karina%20Pereira%20Gomes.docx%23_Toc448093613


xv 
 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1. Parâmetros cardiovasculares basais. ....................................................... 42 

Tabela 2. Parâmetros cardiovasculares basais após a recuperação do estresse. ... 45 

Tabela 3. Análise linear da variabilidade da frequência cardíaca nos domínios do 

tempo e da frequência. .............................................................................................. 48 

Tabela 4. Índices de massa de estruturas relacionadas a epilepsia e ao estresse. .. 52 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1. Protocolo de desidratação, diafanização e inclusão tecidual em paraplast.

 .................................................................................................................................. 73 

Quadro 2. Protocolo de coloração – Picrosirius. ....................................................... 74 

Quadro 3. Protocolo de coloração – Tricrômico de Gomori. ..................................... 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

 

RESUMO 

 

A epilepsia é uma das doenças neurológicas mais comuns. As taxas de 

mortalidade são consideravelmente mais elevadas entre indivíduos com epilepsia e 

a categoria mais comum de morte relacionada é a morte súbita na epilepsia, sendo 

que o mecanismo mais aceito para explicar este fenômeno sugere que há uma 

sobreposição de alterações autonômicas, cardíacas e respiratórias. Levando em 

consideração que o estresse emocional é reconhecido como um fator de risco para 

doenças cardiovasculares, acreditamos que sua associação com a epilepsia pode 

estar relacionada a morte súbita. 

O objetivo do trabalho consistiu em avaliar as respostas cardiovasculares e 

neuroendócrinas frente a eventos de estresse emocional agudo em ratos 

submetidos ao modelo de indução da epilepsia pela pilocarpina. Para isso, ratos 

Wistar com 60 dias de epilepsia foram submetidos a eventos de estresse emocional 

agudo (contensão e contensão associada ao jato de ar) e estímulo β-adrenérgico 

(isoproterenol), e as respostas cardiovasculares (pressão arterial e 

eletrocardiograma) foram avaliadas. Além disso, a histomorfometria do ventrículo 

esquerdo e da glândula adrenal foram avaliadas. 

Os ratos com epilepsia apresentaram resposta pressora significativamente 

menor que os ratos do grupo controle após ambos os estímulos de estresse agudo. 

Além disso, a resposta taquicárdica evocada pelo isoproterenol foi significativamente 

menor nos animais com epilepsia. Os animais com epilepsia apresentaram aumento 

significativo na porcentagem do índice simbólico 0V, juntamente com significativa 

redução na porcentagem dos índices simbólicos 1V e 2UV na análise não linear da 

variabilidade da frequência cardíaca de repouso, o que coincidiu com o aumento da 

região adrenomedular e com o aumento da frequência cardíaca de repouso, 

encontrados no grupo epilepsia. Também foi encontrado um acúmulo significativo de 

colágeno no espaço perivascular no ventrículo esquerdo dos animais com epilepsia. 

Tais dados sugerem alterações nas vias ativadas durante o estresse 

emocional agudo na epilepsia, podendo estar relacionadas às mudanças neuronais 

decorrentes da epileptogênese. Além disso, essas mudanças podem alterar a 

função e o desempenho cardíaco contribuindo para a morte súbita na epilepsia. 
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ABSTRACT 

 

Epilepsy is one of the most common neurological disorder. Mortality rates are 

considerably higher in individuals with epilepsy and the most common category 

related is sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP). The most accepted 

mechanism to explain this phenomenon suggests an overlap of autonomic, cardiac 

and respiratory changes. Considering that emotional stress is recognized as a risk 

factor for cardiovascular disease, we believe that its association with epilepsy may be 

related to SUDEP. 

The aim of this study was evaluate cardiovascular and neuroendocrine 

responses against acute emotional stress events in rats submitted to pilocarpine 

model of epilepsy. For this, male Wistar rats with 60 days of epilepsy were submitted 

to acute emotional stress events (restraint and restraint associated with air jet) and β-

adrenergic stimulation (isoproterenol), and the cardiovascular responses 

(electrocardiogram and blood pressure) were evaluated. Furthermore, 

histomorphometry of left ventricle and adrenal gland were evaluated. 

The rats with epilepsy had significantly lower pressor response than control 

after both acute stress stimuli. The tachycardia response evoked by isoproterenol 

was significantly lower in rats with epilepsy. In addition, animals with epilepsy 

showed a significant increase in percentage of the symbolic index 0V, along with a 

significant reduction in the percentage of symbolic indexes 1V and 2UV in nonlinear 

analysis of heart rate variability at rest. This coincided with increased 

adrenomedullary region and with increased resting heart rate found in epilepsy 

group. We also found a significant accumulation of collagen in perivascular space in 

left ventricle of animals with epilepsy. 

These data suggest changes in the pathways activated during acute emotional 

stress in epilepsy, may be related to neural changes resulting from epileptogenesis. 

Additionally, these changes can alter the function and cardiac performance 

contributing to SUDEP. 

 

Keywords: Temporal lobe epilepsy, sudden unexpected death in epilepsy, emotional 

stress, cardiovascular system and pilocarpine.
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Epilepsia 

 

Apesar da existência de manuscritos datados por volta de 2000 a.C. que 

relatam detalhadamente manifestações convulsivas, somente com os avanços 

neurofisiológicos que ocorreram a partir do século XIX é que a epilepsia passou a 

ser encarada como uma doença de origem cerebral a ser tratada. Até então, a 

epilepsia era considerada uma doença provocada por causas sobrenaturais, e como 

consequência, indivíduos epilépticos sofriam fortes estigmas e eram mantidos 

afastados do resto da sociedade (1). 

Assim, do século XIX em diante, diversos estudiosos passaram a fazer 

considerações relevantes a respeito dessa condição, e com base nesses estudos a 

epilepsia pôde ser definida como um distúrbio cerebral causado pela predisposição 

permanente do cérebro em gerar crises espontâneas, recorrentes, acompanhadas 

de consequências neurobiológicas, cognitivas e sociais (2). Entretanto, nos últimos 

anos, a epilepsia tem sido descrita mais como uma síndrome do que como uma 

doença, sendo esta posição muito usada na literatura médica. O termo “síndrome 

epiléptica” refere-se a um grupo de características clínicas que ocorrem de forma 

contígua, como tipo(s) similar(es) de crise epiléptica, idade de início da epilepsia, 

achados eletroencefalográficos, fatores desencadeantes, genética, prognóstico e 

resposta às drogas antiepilépticas (DAE) (3). 

As crises epilépticas são manifestações clínicas caracterizadas pela 

ocorrência transitória de sinais e/ou sintomas decorrentes da descarga excessiva e 

sincronizada da rede neuronal. Os pacientes com epilepsia podem apresentar uma 

grande variedade de sinais clínicos (manifestações motoras, sensitivas, sensoriais, 

autonômicas, cognitivas, afetivas, entre outras) e, além disso, um mesmo paciente 

pode apresentar formas diferentes de crises epilépticas (2). 

Segundo a classificação publicada em 2010 pela International League Against 

Epilepsy (ILAE), as crises epilépticas podem ser divididas em três categorias: focais 

(também conhecidas como parciais), generalizadas e espasmos epilépticos. As 

crises focais originam de redes neuronais limitadas a uma região de um dos 

hemisférios cerebrais. As crises generalizadas, por sua vez, têm seu início em redes 
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neuronais bilateralmente distribuídas. Uma crise, entretanto, pode ter um início focal 

e generalizar-se secundariamente. 

Os principais subtipos de crises generalizadas incluem crise de ausência, 

crise tônico-clônica, crise mioclônica e crise atônica. A crise de ausência envolve um 

olhar fixo para o infinito, sem resposta a estímulos verbais, podendo estar 

acompanhada de piscar dos olhos ou de concordância com a cabeça. A crise tônico-

clônica consiste em movimentos convulsivos bilateralmente simétricos (enrijecimento 

seguido por espasmos) de todos os membros, com comprometimento da 

consciência. A crise mioclônica consiste em inesperados e breves abalos 

musculares, que não estão associados a qualquer perturbação óbvia da consciência 

e que podem ser confinados a uma extremidade ou generalizados. A crise atônica 

envolve a perda do tônus corporal, muitas vezes resultando em uma queda súbita da 

cabeça (4). 

As manifestações clínicas de uma crise focal dependem da área do córtex 

envolvida. Por exemplo, crises com foco no lobo occipital podem apresentar 

fenômenos visuais; crises com foco no giro pré-central podem apresentar ritmo 

clônico ou atividade motora tônica; já crises com foco no giro pós-central podem 

estar acompanhadas de sintomas sensoriais, tais como parestesias. Quando a 

consciência é prejudicada durante um ataque focal, ou seja, o paciente torna-se 

incapaz de responder a estímulos verbais ou táteis, a crise é classificada como 

discognitiva (também conhecida como crise parcial complexa). Crises com foco no 

lobo temporal são frequentemente discognitivas (4). 

A origem dos espasmos epilépticos, outro tipo de crise epiléptica, é incerta. 

Os espasmos epilépticos são representados pela súbita extensão ou flexão das 

extremidades, que dura alguns segundos e que, em seguida, repetem-se em 

conjunto. Os espasmos epilépticos podem ocorrer em qualquer idade, porém 

quando iniciam-se no primeiro ano de vida compreendem uma síndrome chamada 

de espasmos infantis (Síndrome de West) (5). 

As síndromes epilépticas foram previamente classificadas de acordo com seu 

local de início (generalizada ou relacionada a uma área cortical específica) e 

etiologia, isto é, se a causa era conhecida (sintomática) ou não conhecida 

(criptogênica) (6). Porém, a revisão das diretrizes para classificação da epilepsia e 

crises epilépticas de 2010, proposta pela ILAE, leva em conta a expansão do 

conhecimento de causas estruturais e genéticas, e inclui a semiologia ictal (tipo de 
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crise), diagnóstico de síndrome (se houver) e o grau de comprometimento funcional 

(5). Devido aos crescentes avanços tecnológicos na área da epileptologia e 

genética, a tendência é que novos esquemas de classificação continuem a evoluir. 

 

1.1.1. Epidemiologia 

 

A epilepsia é um dos transtornos mais comuns na clínica neurológica. A 

incidência em países desenvolvidos é de cerca de 50:100.000 pessoas por ano, e é 

maior em crianças e idosos. A maioria dos casos ocorrem em países em 

desenvolvimento e as taxas de incidência anual nesses países geralmente estão 

acima de 100:100.000 indivíduos. A falta de saneamento, sistemas de saúde 

inadequados e maior risco para infecções cerebrais contribuem de forma 

significativa para essa maior incidência (7–9). 

A prevalência da epilepsia varia entre 4 a 10:1.000 pessoas. As taxas de 

prevalência ao longo da vida são muito mais elevadas do que as taxas de epilepsia 

ativa, mesmo em países com poucos recursos, onde a maioria dos pacientes não 

têm acesso a DAE (7,8). Essa diferença é explicada, principalmente, pela cessação 

de crises epilépticas em uma grande parte dos indivíduos que desenvolvem o 

transtorno, mas também, em parte, pelo aumento da mortalidade (10,11). 

Os fatores de risco para o desenvolvimento da epilepsia variam com a idade e 

com a localização geográfica. A epilepsia pode ser associada a traumatismo 

craniano, infecções no sistema nervoso central (SNC) e tumores. A doença 

cerebrovascular é o fator de risco mais comum em pessoas com mais de 60 anos. 

Doenças parasitárias endêmicas, como a malária e a neurocisticercose são 

provavelmente os riscos evitáveis mais comuns para a epilepsia no mundo todo 

(7,12). 

 

1.1.2. Epilepsia do Lobo Temporal 

 

A epilepsia do lobo temporal (ELT) é um tipo de epilepsia focal que apresenta 

importante relevância clínica devido à alta incidência e gravidade. Ocorrendo em 

cerca de 40% de todos os casos de epilepsia, a ELT é a forma mais comum de 

síndrome epiléptica e apresenta alta refratariedade ao tratamento farmacológico 

disponível no mercado. A epilepsia do lobo temporal mesial (ELTM) é o tipo mais 
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comum de ELT e envolve, principalmente, estruturas límbicas como o córtex 

entorrinal, neocórtex temporal lateral, tálamo medial, lobo frontal inferior, amígdala e 

hipocampo (13,14). 

Pacientes com ELTM apresentam crises focais simples ou complexas que se 

originam em estruturas mesiais do lobo temporal, e comumente são acometidos por 

extensa perda celular nos subcampos CA1, CA3 e hilo da formação hipocampal, 

gliose e dispersão de células granulares no giro dentado. Esse quadro é chamado 

de esclerose hipocampal, e é o achado histopatológico mais frequente em pacientes 

com ELTM (15). A esclerose hipocampal é parte de um conjunto de alterações que 

ocorrem durante a epileptogênese causada a partir de um insulto ao SNC. O termo 

epileptogênese refere-se ao processo dinâmico que progressivamente altera a 

excitabilidade neuronal, estabelece conexões críticas e induz alterações estruturais 

(16). 

A compreensão dos complexos mecanismos relacionados a epileptogênese, e 

a geração de crises epilépticas na ELT e em outros tipos de epilepsia, não podem 

ser completamente adquiridos em estudos clínicos com humanos. Nesse sentido, o 

uso de modelos animais apropriados é essencial. 

 

1.2.  Modelo de Indução de Epilepsia pela Pilocarpina 

 

A capacidade de reproduzir doenças humanas em modelos animais 

apresenta uma grande vantagem para a medicina experimental moderna. Uma 

grande parte do conhecimento que tem melhorado nossa compreensão sobre as 

síndromes epilépticas foi derivada de modelos animais apropriados. 

Tem sido comum a utilização de roedores com crises espontâneas e 

recorrentes geradas a partir do uso de quimioconvulsivantes, principalmente o ácido 

caínico e a pilocarpina (PILO). Usualmente, estes modelos têm a intenção de 

mimetizar a ELT e, portanto, os roedores devem exibir uma “história clínica” 

semelhante ao homólogo humano. Isso inclui uma lesão precipitante inicial que afeta 

o hipocampo e/ou o lobo temporal, um período de latência entre a lesão e a 

ocorrência de crises espontâneas, a manifestação crônica de crises espontâneas e 

alterações histopatológicas consideradas características da ELT (17). 

A PILO é um alcalóide colinomimético extraído das folhas do jaborandi 

(Pilocarpus microphyllus) (18). O modelo de indução de epilepsia utilizando a PILO 
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foi primeiramente descrito em 1983 por Turski et al. (19), onde a administração 

sistêmica desse agonista colinérgico muscarínico em altas doses foi capaz de 

produzir uma sequência de alterações comportamentais e eletroencefalográficas que 

progressivamente culminaram em um estado de mal epiléptico límbico. Além disso, o 

surgimento de alterações neuropatológicas, aparentemente mediadas pelas crises, 

pôde ser observado no córtex olfatório, complexo amigdalóide, tálamo, neocórtex, 

formação hipocampal e substância negra. 

Inicialmente, a capacidade da PILO de induzir o estado de mal epiléptico 

límbico parece depender da ativação de receptores colinérgicos muscarínicos do 

subtipo M1, já que camundongos knockout para esses receptores não desenvolvem 

crises em resposta à administração da PILO (20). Outros colinomiméticos, tais como 

o carbacol e a oxotremorina, também são capazes de induzir convulsões e danos 

cerebrais quando injetados sistemicamente ou diretamente no cérebro (21). Além 

disso, o estado de mal epiléptico induzido pela PILO pode ser bloqueado pela 

administração sistêmica do antagonista muscarínico atropina. Esse bloqueio só é 

possível, porque assim como a PILO, a atropina é capaz de atravessar a barreira 

hematoencefálica. Uma vez que as crises são iniciadas, no entanto, a sua 

manutenção parece depender de outros mecanismos, já que o bloqueio com a 

atropina torna-se ineficaz (22). 

Estudos em culturas de neurônios hipocampais mostraram que a PILO, 

agindo através de receptores muscarínicos, provoca um desequilíbrio entre a 

transmissão excitatória e inibitória resultando na geração do estado de mal epiléptico 

(23). Além disso, estudos de microdiálise in vivo revelaram que a PILO induz 

elevação nos níveis do neurotransmissor excitatório glutamato no hipocampo, após 

o aparecimento das crises epilépticas (24).  

Provas substanciais, portanto, suportam a sugestão de que, a ativação de 

receptores M1 pela PILO resulta em alterações nas correntes de Ca2+ e K+ e 

aumenta a excitabilidade neuronal, dando início as crises epilépticas. Este aumento 

da excitabilidade neuronal promove elevada liberação de glutamato, que é o 

responsável pela manutenção das crises e indução do estado de mal epiléptico. O 

glutamato, agindo em receptores NMDA e AMPA, aumenta ainda mais entrada de 

Ca2+ nas células, o que irá provocar excitotoxicidade e morte celular por proteólise e 

lipólise da membrana plasmática. Além disso, a superprodução de radicais livres 
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associada a diminuição da atividade da enzima superóxido dismutase e o aumento 

na produção de prostaglandinas também contribuem para o dano tecidual (25). 

Acredita-se que o insulto excitotóxico decorrente da administração da PILO 

leva a danos celulares imediatos que ocorrem de minutos há algumas horas após o 

início do estado de mal epiléptico, e também resulta em um processo prolongado de 

neurodegeneração que pode levar de semanas há meses para desenvolver-se. 

Portanto, a reorganização da rede neuronal de animais tratados com PILO ocorre 

presumivelmente como consequência da perda neuronal induzida pelo estado de 

mal epiléptico (26). O estado de mal epiléptico parece induzir também a formação de 

células ectópicas que são recrutadas para a rede neuronal nascente (27). Neurônios 

corticais com uma arborização densa de dendritos apicais nas camadas mais 

superficiais podem ser evidenciados em ratos com crises epilépticas espontâneas e 

recorrentes (28). 

Evidências da morfologia celular alterada no modelo da PILO têm sido 

mostradas principalmente no hipocampo. As principais alterações morfológicas 

encontradas são: brotamento de fibras musgosas; dispersão de células granulares; 

aumento na taxa de neurogênese; e desenvolvimento de dendritos em células 

granulares basais (29–31). 

O brotamento de fibras musgosas é o crescimento exacerbado de axônios de 

células granulares do giro dentado em decorrência da perda de seus alvos, as 

células musgosas, criando uma alça de autoestimulação pelas células granulares 

com aumento de excitabilidade. Esse quadro é semelhante ao descrito em tecido 

cerebral humano, e fortes indícios indicam um envolvimento com a epileptogênese 

(14). 

Portanto, o modelo de epilepsia induzido pela PILO pode ser divido em três 

períodos distintos de acordo com as alterações comportamentais e eletrográficas 

provocadas pela administração desse potente agonista muscarínico (25). São eles: 

 Período agudo – que evolui progressivamente para o estado de mal 

epiléptico e dura 24 horas, se não interrompido por bloqueio 

farmacológico; 

 Período silencioso – com progressiva normalização comportamental e 

eletroencefalográfica, e que varia de 4 a 44 dias; 

 Período crônico – caracterizado pela presença de crises espontâneas e 

recorrentes que persistem por toda vida do animal. 
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São numerosas as evidências que confirmam a validade do modelo da PILO 

como ferramenta adequada para a investigação dos mecanismos patofisiológicos da 

ELT (32–35). A agressão inicial – que pode ser análoga a crises febris, hipóxia 

perinatal, infecções ou traumas cranianos, em seres humanos, e é representada 

pelo estado de mal epiléptico, no modelo da PILO – é seguido pelo desenvolvimento 

de crises crônicas após um período de latência de variável duração. Além disso, o 

estado de mal epiléptico induzido pela PILO é capaz de provocar danos anatômicos 

e reorganização semelhantes aos observados em seres humanos afetados pela 

ELT. Portanto, a utilização desse modelo no estudo dos mecanismos que tornam o 

cérebro cronicamente epiléptico e nas consequências que as crises epilépticas 

trazem para o organismo é de extrema relevância (17). 

 

1.3.  Morte Súbita na Epilepsia 

 

As taxas de mortalidade são consideravelmente mais elevadas em indivíduos 

com epilepsia do que o esperado para o restante da população. A categoria mais 

comum de morte relacionada à crises epilépticas é a morte súbita na epilepsia, 

sendo responsável por 7-17% das mortes entre os indivíduos epilépticos e com 

incidência entre 1:500 e 1:1.000 pacientes adultos por ano (36). 

Muitas definições já foram propostas para o fenômeno da morte súbita, porém 

a mais utilizada descreve sucintamente que o óbito deve ocorrer de maneira não 

traumática, sem afogamento, pode ter ou não relatos de crise, excetuando-se o 

estado de mal epiléptico, e os exames realizados após a morte não podem revelar 

causas anatômicas ou toxicológicas para a morte (37). 

Os principais fatores de risco para a morte súbita na epilepsia incluem a 

refratariedade da epilepsia, a presença de crises tônico-clônica generalizadas, o 

regime de DAEs adotado (sendo mais relacionada à politerapias), a idade dos 

indivíduos (faixa de 20 a 40 anos de idade), o tempo de epilepsia não controlada e 

temperaturas frias (inverno) (38,39). 

Entender os mecanismos patofisiológicos da morte súbita na epilepsia pode 

levar a identificação de outros fatores de risco ainda não conhecidos, e 

consequentemente, indicar novas vias de prevenção. Na tentativa de identificação 

dos mecanismos para este fenômeno a principal hipótese sugere que há uma 
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sobreposição de alterações cardíacas, respiratórias e autonômicas que podem 

acarretar na morte súbita de indivíduos com epilepsia (40). 

 

1.4.  Alterações Cardiovasculares na Epilepsia 

 

Muitas anormalidades cardíacas ictais já foram relatadas, como o 

prolongamento do intervalo QT, taquicardia, bradicardia e torsades de pointes (uma 

forma de taquicardia ventricular polimórfica). As crises epilépticas muitas vezes 

induzem taquiarritmias, que estão estreitamente relacionadas com a generalização 

das crises e podem ocorrer devido a propagação da excitabilidade neuronal para o 

hipotálamo com a ativação de neurônios simpáticos de primeira ordem (39,41). 

Apesar de menos frequentes, as bradiarritmias ictais sugerem também um possível 

envolvimento do sistema nervoso parassimpático durante as crises epilépticas, a 

qual pode ser consequência da apnéia registrada durante as crises (42). 

A variabilidade da frequência cardíaca (VFC) reflete as alterações batimento a 

batimento do ritmo cardíaco e é modulada, principalmente, pelo sistema nervoso 

autônomo (SNA) (43). Os pacientes com ELT apresentam uma significativa redução 

da VFC quando comparados com a população em geral, e esta redução é mais 

acentuada durante a noite (44). A redução da VFC na epilepsia é associada, 

principalmente, com a predominância do tônus simpático ou com o aumento relativo 

da modulação simpática (através da diminuição do tônus parassimpático). O 

aumento da influência simpática cardíaca é potencialmente pró-arrítmica e o 

aumento crônico do tônus simpático pode conduzir a alterações a longo prazo na 

inervação simpática, favorecendo assim, o risco de anomalias na repolarização 

cardíaca (45,46). Dessa forma, a redução da VFC aumenta o risco de eventos 

cardíacos e por isso, acredita-se que a VFC possa estar envolvida nos mecanismos 

fisiopatológicos da morte súbita na epilepsia (47). 

Do ponto de vista morfológico, alterações cardiovasculares têm sido 

demonstradas em pacientes com epilepsia que morreram subitamente. Quando 

necropsiado, o tecido cardíaco de pacientes com epilepsia apresenta alterações tais 

como dilatação e hipertrofia cardíaca, fibrose nas paredes de pequenas artérias 

coronárias, fibrose intersticial, degeneração miofribilar, infiltração leucocitária que 

sugere miocardite focal e alterações morfológicas do sistema de condução cardíaco 

(48–51). Acredita-se que a hipoxemia repetida e/ou o aumento dos níveis de 
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catecolaminas durante as crises epilépticas sejam fatores etiológicos responsáveis 

por tais alterações, e que estas podem contribuir para a morte súbita na epilepsia 

(52). 

 

1.5.  Estresse Emocional e Epilepsia 

 

O estresse emocional é um mecanismo primitivo com uma função básica de 

preservação da vida e resulta da interação do homem com o meio ambiente. 

Consiste num conjunto de reações do organismo capaz de promover um estado de 

prontidão e de mobilizar energia suficiente para garantir a vida e a sobrevivência. É, 

nesse sentido, o estado de alerta do organismo em resposta a situações que 

suscitam ideias de perigo e/ou ameaça (53). 

No entanto, o estresse emocional tem sido reconhecido como um dos maiores 

problemas das sociedades modernas. Em situações de estresse o organismo 

redistribui suas fontes de energia, antecipando uma agressão iminente, e esse 

mecanismo de adaptação é considerado vantajoso, se realmente houver perigo 

próximo. Entretanto, se esse estado persistir por muito tempo, o dano ao organismo 

será inevitável. Isso porque dentre as várias alterações fisiológicas produzidas pelo 

estresse, algumas podem ser importantes para o desenvolvimento ou agravamento 

de doenças cardiovasculares (54). 

Os fundamentos para o atual interesse envolvendo as consequências 

fisiopatológicas do estresse provêm dos achados de Cannon, que descreveu a 

reação de luta ou fuga, caracterizada por intensa descarga adrenérgica na presença 

de uma ameaça, e conhecida classicamente como síndrome de emergência. Nesse 

estado, a percepção de estímulos que provocam excitação emocional perturba a 

homeostasia e dispara processos de adaptação através de complexas alterações 

neurais, humorais e celulares, envolvendo múltiplos órgãos e tecidos (55). 

O organismo humano desenvolveu um sistema complexo, constituído por 

componentes do SNC, incluindo os neurônios do núcleo paraventricular 

hipotalâmico, que produzem o hormônio liberador de corticotrofina (CRH), núcleos 

noradrenérgicos do tronco cerebral com seus componentes periféricos, o eixo 

hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA) e o sistema nervoso autônomo, cuja principal 

função é manter a homeostase no repouso e em situações de estresse. Este 

sistema exerce importante influência em muitas funções vitais, como a respiração, o 
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tônus cardiovascular e o metabolismo intermediário, que também são alteradas por 

estados de estresse (53). 

Os eixos simpático-adrenomedular e HHA são os sistemas biológicos 

primeiramente ativados em resposta ao estresse. A percepção do estresse ativa 

neurônios pré-glanglionares simpáticos da medula espinhal, que se projetam para os 

gânglios pré-vertebrais ou paravertebrais que, por sua vez, comunicam-se com os 

órgãos efetores, incluindo o coração e a região medular da glândula adrenal. As 

mudanças fisiológicas evocadas pelo estresse incluem elevações nos níveis de 

catecolaminas, com consequente aumento da frequência cardíaca (FC) e 

vasoconstrição periférica, bem como, redução da modulação vagal. Além disso, a 

percepção do estresse estimula o hipotálamo a secretar hormônios liberadores, os 

quais atuam na glândula hipófise anterior para promover a secreção do hormônio 

adrenocorticotrófico (ACTH). O ACTH age então no córtex da glândula adrenal para 

iniciar a síntese e liberação de hormônios glicocorticóides (cortisol, cortisona e 

corticosterona), responsáveis por promover mobilização de energia armazenada e 

supressão do sistema imunológico (Figura 1) (56). 

 

 

Figura 1. Resposta fisiológica ao estresse. A percepção do estresse ativa dois eixos que atuam de 
forma coordenada. A rápida resposta ao estresse envolve o eixo simpático-adrenomedular, que 
resulta em ativação do sistema nervoso simpático, com aumento sistêmico dos níveis catecolaminas. 
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O principal efeito devido a essa ativação ocorre sobre o sistema cardiovascular, resultando em 
aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial. Por outro lado, a resposta mais lenta e de 
longa duração ao estresse envolve a ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA), que se 
inicia com a liberação do hormônio liberador de corticotrofina (CRH) pelo hipotálamo, estimulando a 
hipófise anterior a liberar o hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) na corrente sanguínea. O ACTH, 
por sua vez, estimula a síntese e liberação de glicocorticóides a partir do córtex da adrenal, 
promovendo mobilização de energia armazenada e supressão do sistema imune. Adaptado de 
Marieb, 2007 (118). 

 

O estresse é cada vez mais reconhecido como um fator de risco para 

doenças cardiovasculares, e é considerado pela Organização Mundial da Saúde 

como uma preocupação decorrente das atividades ocupacionais da vida moderna. O 

desenvolvimento, a longo prazo, de aterosclerose e doença vascular coronariana, e 

o desencadeamento de eventos cardíacos agudos em indivíduos com doenças 

cardíacas preexistentes são alguns exemplos que podem ser citados (57–60). 

Diversos estudos de percepção em pacientes com epilepsia, que investigam 

eventos que precedem crises epilépticas, relatam o estresse como fator 

desencadeante de convulsões devido a diversos fatores como privação de sono e 

descumprimento da medicação (61–63). No entanto, há também uma ligação entre o 

estresse e as crises epilépticas que independe de qualquer relação com o sono ou 

adesão à medicação (64), o que permite hipotetizar uma mudança na percepção 

individual e na resposta à situações de estresse. Uma vez que crises epilépticas por 

si só já são um evento estressante, não é surpreendente encontrar níveis de ACTH 

e cortisol aumentados depois de crises focais e crises tônico-clônico generalizadas 

(65). Além disso, há uma redução da resposta aos feedbacks negativos (controle 

inibitório) do eixo HHA em pacientes com epilepsia. Como consequência, há um 

aumento prolongado dos níveis de cortisol após eventos estressores, além de um 

lento retorno aos níveis basais (66). 

Está claro, portanto, que o estresse faz parte da vida de indivíduos com 

epilepsia. O diagnóstico da doença já pode trazer consigo potencias tensões, que 

podem transformar-se em estresse crônico. As crises epilépticas e sua 

imprevisibilidade são também, uma grande fonte de ansiedade e estresse para os 

pacientes. Além disso, as próprias crises epilépticas são capazes de provocar 

alterações neuro-humorais que aumentam a susceptibilidade a novas crises 

epilépticas. O estresse é capaz de influenciar a epilepsia em vários níveis, afetando 

tanto a ocorrência e a frequência de crises, como contribuindo também para o 

desenvolvimento da doença (67). 
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Baseados no exposto acima visamos entender, utilizando o modelo da PILO, 

as respostas cardiovasculares e neuroendócrinas de ratos com epilepsia crônica 

frente a diferentes situações de estresse agudo, já que a epilepsia e o estresse 

apresentam uma estreita relação, onde ambos parecem favorecer de alguma forma 

o comprometimento cardiovascular. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.  Objetivo Geral 

 

Avaliar as respostas cardiovasculares e neuroendócrinas de ratos com 

epilepsia crônica induzida pelo modelo da PILO frente a diferentes eventos de 

estresse emocional agudo. 

 

2.2.  Objetivos Específicos 

 

 Avaliar se a epilepsia altera as respostas cardiovasculares (pressão 

arterial média, pressão sistólica, pressão diastólica, frequência cardíaca e traçado 

eletrocardiográfico) evocadas pelos estímulos de estresse agudo induzidos por 

imobilização e por jato de ar. 

 Avaliar se a epilepsia altera as respostas cardiovasculares (pressão 

arterial média, pressão sistólica, pressão diastólica, frequência cardíaca e traçado 

eletrocardiográfico) evocadas por estímulo β-adrenérgico. 

 Avaliar se a epilepsia altera a variabilidade da frequência cardíaca e a 

participação do sistema nervoso autônomo na regulação cardiovascular. 

 Verificar se os ratos com epilepsia apresentam alterações nas 

respostas de liberação de cortisol evocadas por estresse emocional agudo. 

 Verificar se os índices de massa do ventrículo esquerdo, hipocampo, 

amígdala, hipófise, hipotálamo e adrenal estão alterados na epilepsia. 

 Avaliar se a epilepsia provoca alterações na histomorfometria do 

ventrículo esquerdo e da adrenal.  
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3. METODOLOGIA 

 

3.1.  Animais 

 

Todos os protocolos experimentais utilizando animais empregados nesse 

estudo foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG) (CEUA 024/2012). 

Foram utilizados ratos adultos da linhagem Wistar com peso inicial de 240 a 

280 gramas, provenientes do Biotério Central do Instituto de Ciências Biológicas da 

UFG. 

Os animais foram alocados no Biotério de Manutenção de Animais do 

Departamento de Ciências Fisiológicas/ICB/UFG em grupos de no máximo cinco 

ratos por gaiola antes do tratamento e mantidos individualmente em gaiolas 

transparentes após a indução da epilepsia, afim de permitir o monitoramento das 

crises epilépticas. Com acesso livre a água e ração, os animais foram mantidos em 

um ambiente controlado com ciclo claro/escuro de 12/12 horas (luzes acessas às 

7:00 horas) e temperatura ambiente de 22±1 ºC. 

Os ratos foram distribuídos em dois grupos: grupo controle (N=10) e grupo 

epilepsia (N=8). No entanto, para a formação do grupo epilepsia, um total 11 animais 

foram submetidos a indução da epilepsia pelo modelo da PILO, que apresentou taxa 

de mortalidade de 27% em nosso estudo. É importante ressaltar que os ratos do 

grupo controle tinham, no momento da coleta de dados, a mesma idade média dos 

ratos com epilepsia (em torno de 180 dias de vida). Além disso, os animais controles 

foram mantidos no mesmo ambiente que os animais do grupo epilepsia durante toda 

a experimentação. 

 

3.2.  Indução da Epilepsia 

 

A epilepsia foi induzida através do modelo da PILO de acordo com 

procedimento descrito previamente por Turski et. al (19). Os animais do grupo 

epilepsia receberam por via intraperitoneal, a dose de 340 mg/kg de PILO (Merck, 

PI, Brasil). Todos os animais que receberam a injeção de PILO foram previamente 

tratados com metil-escopolamina (Sigma-Aldrich, MO, EUA) na dose de 1 mg/kg por 

via subcutânea. A administração da metil-escopolamina, 30 minutos antes da injeção 
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de PILO, tem por finalidade reduzir a ativação colinérgica periférica provocada pela 

PILO. 

O estado de mal epiléptico induzido pela PILO foi bloqueado 3 horas após seu 

início, por meio de uma injeção administrada por via intraperitoneal de diazepam 

(União Química, SP, Brasil) na dose de 10 mg/kg. Para reidratar os animais, 1 ml de 

solução salina estéril (NaCl 0,9%) foi administrado subcutaneamente após o 

bloqueio do estado de mal epiléptico (Figura 2). 

Nos primeiros 5 dias após a indução da epilepsia os animais receberam 

cuidados especiais de alimentação e de hidratação, devido a agressividade do 

estado de mal epiléptico. 

 

3.3.  Monitoramento de Crises 

 

Todos os animais pertencentes grupo epilepsia foram levados para uma sala 

de monitoramento por vídeo imediatamente após o bloqueio do estado de mal 

epiléptico. Esses animais foram filmados 24 horas por dia através de uma Câmera 

Infravermelho VMD1010 IR (Intelbras S/A, SC, Brasil) conectada a um Gravador de 

Vídeo Digital VD 4E 120 (Intelbras S/A, SC, Brasil). Posteriormente, as gravações 

foram analisadas, sendo que, após o aparecimento da primeira crise epiléptica 

espontânea (início do período crônico) aguardou-se 60 dias para realização dos 

demais protocolos experimentais. Durante esse período o monitoramento foi 

continuado para quantificação das crises de cada animal (Figura 2). É importante 

evidenciar que o tipo de crise identificada pelo monitoramento por vídeo inclui 

somente as crises tônico-clônico generalizadas, que pertencem ao estágio 5 da 

escala de Racine (caracteriza a intensidade das crises epilépticas). 

 

 

Figura 2. Sequência experimental da indução da epilepsia até a realização dos procedimentos 

cirúrgicos. 
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3.4.  Procedimentos Cirúrgicos 

 

Em todos os animais foi administrado no pré-operatório, antibiótico 

(Pentabiótico Veterinário Pequeno Porte – Fort Dodge Saúde Animal Ltda., SP, 

Brasil) na dose de 100 mg/kg e anti-inflamatório (Flunixin Injetável – Chemitec, SP, 

Brasil) na dose de 2 mg/kg por via intramuscular. 

Os animais foram anestesiados com tribromoetanol (Sigma-Aldrich, MO, EUA) 

na dose de 250 mg/kg por via intraperitoneal e após a verificação de ausência de 

resposta de retirada da pata traseira à estimulação nociceptiva, uma incisão ventral 

da pata traseira esquerda foi realizada para exposição e dissecação do feixe 

vásculo-nervoso femoral. Logo em seguida um tubo de polietileno PE-10 de 2 cm 

para a veia e 4 cm para a artéria, foi introduzido em cada vaso. Esse tubo foi 

previamente soldado a outro tubo de polietileno PE-50 de 16 cm de comprimento e 

preenchido com solução salina estéril (NaCl 0,9%) heparinizada. As porções PE-50 

foram transpassadas subcutaneamente por meio de um guia, suas extremidades 

foram exteriorizadas através uma incisão realizada na região dorsal do pescoço e 

obstruídas com um pino de metal. As cânulas foram introduzidas na veia cava 

inferior através da veia femoral para infusão de drogas, e na aorta abdominal através 

da artéria femoral para obtenção do registro de pressão arterial pulsátil e coleta de 

sangue dos animais. 

Para a implantação de eletrodos para registro do eletrocardiograma (ECG) 

uma incisão ventral logo abaixo do esterno foi realizada para exposição do processo 

xifóide, e outra incisão ventral na região do pescoço foi realizada para exposição do 

músculo esternocleidomastóideo. Foram utilizados eletrodos compostos por dois 

cabos de 0,14 mm de espessura (um de 4 cm e outro de 6 cm de comprimento) 

ligados por uma das extremidades a um conector RJ11 6x4 macho. A extremidade 

livre do cabo foi desencapada para a captação do sinal elétrico do coração. Os 

cabos do eletrodo foram transpassados subcutaneamente por meio de um guia no 

sentido da incisão realizada na região dorsal do pescoço para as incisões realizadas 

na região ventral. A porção desencapada do cabo de 6 cm foi fixada na superfície 

dorsal do processo xifóide, enquanto que a porção desencapada do cabo de 4 cm foi 

inserida cuidadosamente no mediastino anterior e suturada sob o músculo 

esternocleidomastóideo (Figura 3). A implantação intratorácica é importante para 

que se evitem os ruídos advindos da contração muscular (68). 
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Figura 3. Posicionamento do eletrodo para registro eletrocardiográfico. A: extremidade inserida no 
mediastino anterior e fixada sob o músculo esternocleidomastóideo. B: porção fixada na superfície 
dorsal do processo xifóide. Adaptado de Sgoifo, 1996 (68). 

 

Finalizando os procedimentos cirúrgicos as extremidades das cânulas e do 

eletrodo foram fixadas na superfície dorsal do animal e todas as incisões foram 

suturadas. Os animais foram então deixados em suas gaiolas para recuperação por 

pelo menos 24 horas antes do protocolo de registro. Somente os animais que 

mantiveram um bom estado de saúde após os procedimentos cirúrgicos foram 

utilizados. 

 

3.5.  Protocolo de Registro Acordado 

 

Para registro da pressão arterial pulsátil a cânula inserida na artéria femoral 

foi acoplada a um transdutor de pressão DTX (Viggo Spectramed, CA, EUA) ligado a 

um amplificador de sinal que, por sua vez, estava conectado ao sistema de 

aquisição de dados MP150 (BIOPAC System Inc., CA, EUA) e ao software 

AcqKnowledge v.4.2 (BIOPAC System Inc., CA, EUA). Os registros foram realizados 

em uma frequência de amostragem de 1000 Hz a fim de obter-se pressão arterial 

média (PAM), pressão sistólica (PS) e pressão diastólica (PD). Para registro do 

ECG, um cabo contendo um conector RJ11 6x4 fêmea foi ligado ao conector do 

eletrodo, e acoplado ao mesmo amplificador de sinal e sistema de aquisição de 
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dados citado anteriormente. A análise dos dados foi realizada utilizando-se o 

programa LabChart v.7.3.7 (ADInstruments, CO, EUA). 

O protocolo experimental de registro acordado consistiu em 20 minutos de 

estabilização, sendo que dos 10 últimos minutos foram extraídos os parâmetros 

cardiovasculares basais. Em seguida iniciou-se o protocolo de estresse físico com 

os animais sendo estimulados a entrar dentro de um contensor de acrílico, na qual a 

sua saída foi impedida. Após 10 minutos de estresse por imobilização os animais 

foram submetidos a associação da imobilização com um jato de ar (10 l/minuto) 

diretamente no focinho. O jato de ar foi mantido por mais 10 minutos e completado o 

tempo, a parte posterior do contensor foi aberta e o animal estimulado a sair (Figura 

4). O modelo de estresse físico utilizado (imobilização e jato de ar) gera aversão por 

combinar fatores somatosensoriais, térmicos, motores e visuais (69). Completados 

10 minutos de recuperação após o jato de ar, foi administrado por via intravenosa o 

agonista β-adrenérgico não seletivo isoproterenol (ISO) (Sigma-Aldrich, MO, EUA) 

na dose de 1 µg/kg, e os parâmetros cardiovasculares foram monitorados por mais 

10 minutos. Durante o registro, imediatamente antes da imobilização e 

imediatamente após a imobilização associada ao jato de ar, 0,5 ml de sangue foi 

coletado através da cânula inserida na artéria. Logo após cada coleta, 0,5 ml de 

solução salina estéril (NaCl 0,9%) foi injetada para reposição de volume. O sangue 

foi devidamente processado e armazenado para análises posteriores. O protocolo 

experimental de registro acordado está esquematizado na Figura 5. 

 

 

Figura 4. Representação do modelo experimental de estresse agudo emocional por imobilização 

associada ao jato de ar. 
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Figura 5. Protocolo experimental de registro acordado. 

 

As respostas cardiovasculares ao estresse foram calculadas como variação 

em porcentagem a partir dos parâmetros cardiovasculares basais obtidos 

imediatamente após o período de estabilização, isso tanto para o estresse por 

imobilização, quanto para a associação da imobilização ao jato de ar. Já as 

respostas cardiovasculares à administração do ISO foram obtidas como variação em 

porcentagem a partir dos parâmetros cardiovasculares basais obtidos imediatamente 

após o período de recuperação do estresse. Em ambos os casos, foram avaliadas a 

amplitude das respostas cardiovasculares máximas, bem como, a amplitude das 

respostas minuto a minuto, durante os dez minutos de cada um dos estímulos 

utilizados (resposta temporal). 

 

3.6.  Análise do Traçado Eletrocardiográfico 

 

Para a quantificação das arritmias cardíacas o traçado eletrocardiográfico foi 

analisado em todos os períodos do registro (basal, estresse e após o ISO). Como o 

único tipo de arritmia encontrado foi extra-sístoles ventriculares a quantificação foi 

realizada através da razão entre número de extra-sístoles a cada 1000 batimentos 

cardíacos. Além disso, a porcentagem total de animais que apresentaram algum 

batimento ectópico durante o registro, bem como a proporção de extra-sístoles por 

registro foi mensurada. 

 

3.7.  Análise da Variabilidade da Frequência Cardíaca 

 

Para a análise da VFC somente segmentos do registro de ECG sem artefatos 

foram utilizados. As ondas R do traçado eletrocardiográfico foram identificadas a 
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cada batimento cardíaco e uma série de intervalos RR sucessivos (iRR) foram 

gerados para cada animal.  

Na análise linear, um total de 5 séries estacionárias de iRR contendo 500 ± 

100 batimentos foram geradas para cada animal. Após a realização das análises a 

média das 5 séries foi calculada. Nas análises no domínio do tempo calculou-se o 

desvio padrão de todos os iRR normais (SDNN) e a raiz quadrada da média do 

quadrado das diferenças entre iRR normais adjacentes (RMSSD). Para a análise no 

domínio da frequência dois componentes oscilatórios majoritários foram observados 

a partir do espectro: os componentes de baixa frequência – Low Frequency (LF; 0,20 

- 0,75 Hz) e de alta frequência – High Frequency (HF; 0,75 - 3,00 Hz). As potências 

máximas dessas bandas foram comparadas entre os grupos e os resultados foram 

apresentados nas formas absoluta e normalizada. Além disso relação LF/HF, que 

caracteriza o balanço simpato-vagal sobre o coração, também foi calculada. Para a 

análise espectral utilizou-se o algoritmo transformada rápida de Fourier que permite 

a obtenção do espectro de potência em função da frequência, a partir dos padrões 

complexos de oscilações destas variáveis. As séries temporais foram divididas em 

segmentos contínuos de 128 pontos e sobrepostos a 50%. 

Uma ferramenta de análise não linear da VFC mais recente é a análise 

simbólica, descrita por Porta et al. (2001) (70). Esta metodologia tem se mostrado 

efetiva na avaliação das modulações simpática e parassimpática induzidas por 

intervenções farmacológicas ou testes autonômicos específicos, com a finalidade de 

estimular o SNA. Para a realização da análise simbólica, a série de iRR previamente 

selecionada é distribuída em 6 níveis (0 a 5) e transformada em uma sequência de 

símbolos, a partir dos quais são construídos os padrões (sequências de 3 símbolos). 

Tais padrões são agrupados em 4 famílias, considerando a quantidade e o tipo de 

variações existentes entre os símbolos subsequentes: 0V - padrão sem variação; 1V 

- padrão com uma variação; 2LV - padrão com 2 variações iguais; 2ULV - padrão 

com 2 variações diferentes. As frequências de ocorrência dessas famílias (0V%, 

1V%, 2LV% e 2ULV%) são avaliadas, sendo que estudos mostram que o índice 

simbólico 0V% é relacionado à modulação simpática cardíaca, enquanto o índice 

1V% representa a presença simultânea das modulações vagal e simpática, e os 

índices 2LV% e 2ULV% correspondem à modulação vagal. Para realização da 

análise simbólica em nosso estudo, segmentos estáveis contendo 1000 ± 100 

batimentos foram escolhidos e processados para cada animal. 
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Devido a movimentação dos animais durante o estresse e a presença de 

artefatos após a administração do ISO, só foi possível a realização da análise da 

VFC no período basal do registro. Todas as análises foram realizadas utilizando-se o 

programa CardioSeries v2.4 (USP, SP, Brasil). 

 

3.8.  Dosagem de Cortisol Sérico 

 

Após a coleta, as amostras de sangue passaram por centrifugação refrigerada 

(4°C) à 4000 rpm por 10 minutos. O soro separado foi armazenado à -80°C até a 

realização das dosagens. Posteriormente, o cortisol sérico foi dosado pelo método 

de quimioluminescência, sendo que a dosagem foi realizada em duplicata para cada 

amostra e a média dos valores foi calculada. 

 

3.9.  Índices de Massa 

 

Após o término do registro os animais foram sacrificados através de 

decapitação com uso de guilhotina e logo em seguida os seguintes tecidos foram 

coletados e pesados: ventrículo esquerdo, hipocampo, amígdala, hipófise, 

hipotálamo e adrenal. Além disso a tíbia dos animais foi retirada e seu comprimento 

medido para a quantificação dos índices de massa das estruturas coletadas através 

da razão do peso da estrutura, em mg, pelo comprimento da tíbia, em cm. 

 

3.10. Análise Histológica 

 

Para a análise morfométrica, os corações excisados foram perfundidos com 

uma solução de KCl 4 mM para o relaxamento total das fibras cardíacas. Da parte 

central do ventrículo esquerdo foi cortado um anel de cerca de 5 mm de espessura 

compreendendo toda a extensão de sua parede. O material foi fixado em 

paraformaldeído 4% tamponado, durante 24h. Após esse período, o tecido foi 

desidratado em uma série de etanóis em concentrações crescentes, diafanizado em 

xilol e incluído em paraplast (Sigma-Aldrich, MO, EUA) (Anexo A). Cortes 

transversais seriados de 5 μm de espessura foram obtidos em micrótomo (Leica 

RM2155, BW, Germany) e fixado em lâminas (Exacta, 26x76x1x1.2mm). Após a 

secção o material foi reidratado, submetido a coloração por Picrosirius (Anexo B), 
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que permite visualizar e analisar quantitativamente as fibras colágenas, e analisado 

em microscopia óptica. De forma semelhante, as amostras de adrenal (esquerda) 

foram processadas conforme rotina de preparação de lâminas histológicas. 

Entretanto, a adrenal foi fixada por 4h em metacarn (60% metanol, 30% clorofórmio 

e 10% ácido acético) e cortes longitudinais seriados foram submetidos a coloração 

por Tricrômico de Gomori (Anexo C). 

Os cortes foram examinados e capturados no microscópio Zeiss Scope A1 

com câmera digital acoplada (AxioCam HRc-Zeiss), digitalizados no software Zen 

Lite 2012, e posteriormente analisados no programa de análise de imagem 

computadorizado Image-Pro-Plus v6.0.0.260 (Media Cybernetics Inc., MD, EUA). 

A mensuração do diâmetro dos cardiomiócitos foi realizada apenas naqueles 

seccionados longitudinalmente, e que apresentavam núcleo e limites celulares 

visíveis. Um total de 210 cardiomiócitos foram medidos em cada grupo (30 

cardiomiócitos por animal) obtendo-se a medida da área de secção transversa 

(AST). 

Para quantificação de tecido fibroso, foi mensurado o colágeno total presente 

no interstício do ventrículo esquerdo. Foram analisados um total de 35 campos por 

grupo (5 campos por animal), dos quais todos eram afastados de regiões 

perivasculares. Além disso, um total de 35 campos por grupo (5 campos por animal) 

de regiões exclusivamente perivasculares também foram analisados com intuído de 

mensurar o colágeno no espaço perivascular. 

A região medular e as camadas corticais (glomerulosa, reticulada e 

fasciculada) da adrenal foram mensuradas em proporção ao tamanho total da 

glândula sob condições padronizadas em um total de 35 campos por grupo (5 

campos por animal). 

 

3.11.  Análise Estatística 

 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o programa Prism 

v.6.01 (Graph-Pad Software Inc., CA, EUA). As diferenças entre duas médias foram 

determinadas utilizando-se o teste t de Student. Para comparar o efeito de múltiplos 

níveis de dois fatores com múltiplas observações em cada nível, utilizou-se a Análise 

de Variância (ANOVA) de duas vias seguida do pós-teste de Bonferonni. A 
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significância estatística foi determinada para p ˂ 0,05. Os dados são apresentados 

como média ± EPM. 
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4.  RESULTADOS 

 

Os ratos com epilepsia apresentaram duração média do período silencioso de 

12,63 ± 0,917 dias. Além disso, no período de 60 dias após a primeira crise 

espontânea, a média de 4,29 ± 0,904 crises por semana com duração média de 

33,00 ± 2,046 segundos foi apresentada por estes animais. 

 Não houve diferença entre os grupos controle e epilepsia na PAM, PS e PD 

basais. No entanto, os animais do grupo epilepsia apresentaram FC de repouso 

significativamente maior que os animais do grupo controle (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Parâmetros cardiovasculares basais. 

Média ± EPM. Teste t de Student, *p < 0,05. PAM: pressão arterial média; PS: pressão sistólica; PD: 
pressão diastólica; FC: frequência cardíaca. 

 

A amplitude das respostas observadas nos parâmetros de pressão arterial e 

FC descritos a seguir, estão expressos como variação em porcentagem. 

O primeiro estímulo estressor utilizado foi a contensão. Os ratos com 

epilepsia apresentaram resposta pressora máxima significativamente menor que os 

animais do grupo controle após a contensão (PAM: controle 24,85 ± 2,002 vs 

epilepsia 9,11 ± 1,586; PS: controle 20,86 ± 1,291 vs epilepsia 8,57 ± 1,238; PD: 

controle 26,99 ± 2,326 vs epilepsia 9,94 ± 1,884) (Figuras 6A, 6B e 6C). Entretanto, 

não houve diferença significativa entre os grupos na resposta taquicárdica máxima 

provocada por esse estímulo (FC: controle 34,39 ± 6,963 vs epilepsia 16,76 ± 4,603) 

(Figura 6D). 

De forma semelhante, a resposta pressora temporal (PAM, PS e PD) evocada 

pela contensão foi significativamente menor nos animais com epilepsia, quando 

comparados com os animais controle (Figuras 7A, 7B e 7C). Porém, não houve 

diferença significativa entre os grupos na resposta taquicárdica temporal após este 

estresse (Figura 7D). 
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Figura 6. Resposta máxima nos parâmetros cardiovasculares após a contensão. A: variação em 
porcentagem da PAM. B: variação em porcentagem da PS. C: variação em porcentagem da PD. D: 
variação em porcentagem da FC. Média ± EPM. Teste t de Student, *p < 0,05. PAM: pressão arterial 
média; PS: pressão sistólica; PD: pressão diastólica; FC: frequência cardíaca. 

 

 

Figura 7. Resposta temporal nos parâmetros cardiovasculares após a contensão. A: variação em 
porcentagem da PAM. B: variação em porcentagem da PS. C: variação em porcentagem da PD. D: 
variação em porcentagem da FC. Média ± EPM. ANOVA de duas vias seguida do pós-teste de 
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Bonferroni, *p < 0,05. PAM: pressão arterial média; PS: pressão sistólica; PD: pressão diastólica; FC: 
frequência cardíaca. 

A contensão associada ao jato de ar também foi utilizada como estímulo 

estressor e as respostas foram semelhantes àquelas observadas no estímulo citado 

anteriormente. Os animais com epilepsia apresentaram resposta pressora máxima 

significativamente menor que os animais do grupo controle após a contensão 

associada ao jato de ar (PAM: controle 26,46 ± 2,952 vs epilepsia 14,27 ± 1,376; PS: 

controle 18,83 ± 2,351 vs epilepsia 11,16 ± 1,646; PD: controle 27,09 ± 2,553 vs 

epilepsia 15,75 ± 1,786) (Figuras 8A, 8B e 8C). No entanto, não houve diferença 

significativa entre os grupos na resposta taquicárdica máxima provocada por esse 

estímulo (FC: controle 43,72 ± 4,013 vs epilepsia 30,63 ± 8,453) (Figura 8D). 

A resposta pressora temporal (PAM, PS e PD) evocada pela contensão 

associada ao jato de ar também foi significativamente menor nos animais com 

epilepsia, quando comparados com os animais controle (Figuras 9A, 9B e 9C). 

Contudo, não houve diferença significativa na resposta taquicárdica temporal após 

este estresse entre os grupos avaliados (Figura 9D). 

 

 

Figura 8. Resposta máxima nos parâmetros cardiovasculares após contensão associada ao jato de 
ar. A: variação em porcentagem da PAM. B: variação em porcentagem da PS. C: variação em 
porcentagem da PD. D: variação em porcentagem da FC. Média ± EPM. Teste t de Student, *p < 
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0,05. PAM: pressão arterial média; PS: pressão sistólica; PD: pressão diastólica; FC: frequência 
cardíaca. 

 

 

Figura 9. Resposta temporal nos parâmetros cardiovasculares após contensão associada ao jato de 
ar. A: variação em porcentagem da PAM. B: variação em porcentagem da PS. C: variação em 
porcentagem da PD. D: variação em porcentagem da FC. Média ± EPM. ANOVA de duas vias 
seguida do pós-teste de Bonferroni, *p < 0,05. PAM: pressão arterial média; PS: pressão sistólica; 
PD: pressão diastólica; FC: frequência cardíaca. 

 

Para avaliarmos as respostas β-adrenérgicas, após a recuperação do 

estresse, os animais de ambos os grupos receberam uma injeção intravenosa de 

ISO 1 μg/kg. A Tabela 2 contém os valores referentes aos parâmetros 

cardiovasculares basais após a recuperação do estresse, ou seja, antes da 

administração do ISO. 

 

Tabela 2. Parâmetros cardiovasculares basais após a recuperação do estresse. 

 

Média ± EPM. Teste t de Student, *p < 0,05. PAM: pressão arterial média; PS: pressão sistólica; PD: 
pressão diastólica; FC: frequência cardíaca. 
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Não houve diferença significativa entre os grupos controle e epilepsia na 

hipotensão máxima provocada pelo ISO (PAM: controle -22,55 ± 1,922 vs epilepsia -

19,03 ± 3,341; PS: controle -20,06 ± 1,620 vs epilepsia -16,52 ± 2,970; PD: controle -

28,39 ± 2,472 vs epilepsia -23,21 ± 4,185) (Figuras 10A, 10B e 10C). Entretanto, a 

resposta taquicárdica máxima evocada por esse agonista β-adrenérgico foi 

significativamente menor nos animais com epilepsia, quando comparados com os 

animais controle (FC: controle 50,85 ± 4,046 vs epilepsia 33,14 ± 6,023) (Figura 

10D). 

Na análise temporal, de forma similar, não houve diferença significativa entre 

os grupos controle e epilepsia na hipotensão provocada pelo ISO (Figuras 11A, 11B 

e 11C). Entretanto, a resposta taquicárdica máxima foi significativamente menor nos 

animais com epilepsia, quando comparados com os animais controle, entre 2 e 5 

minutos após a administração da droga (Figura 11D). 

 

 

Figura 10. Resposta máxima nos parâmetros cardiovasculares após ISO 1 μg/kg. A: variação em 
porcentagem da PAM. B: variação em porcentagem da PS. C: variação em porcentagem da PD. D: 
variação em porcentagem da FC. Média ± EPM. Teste t de Student, *p < 0,05. PAM: pressão arterial 
média; PS: pressão sistólica; PD: pressão diastólica; FC: frequência cardíaca. 
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A resposta temporal e continua observada nos parâmetros cardiovasculares 

de PAM e FC após os estímulos de estresse agudo (contensão e contensão 

associada ao jato de ar) e após o estímulo β-adrenérgico está representada na 

Figura 12. 

Figura 11. Resposta temporal nos parâmetros cardiovasculares após ISO 1 μg/kg. A: variação em 
porcentagem da PAM. B: variação em porcentagem da PS. C: variação em porcentagem da PD. D: 
variação em porcentagem da FC. Média ± EPM. ANOVA de duas vias seguida do pós-teste de 
Bonferroni, *p < 0,05. PAM: pressão arterial média; PS: pressão sistólica; PD: pressão diastólica; FC: 
frequência cardíaca. 

 

 

Figura 12. Representação da resposta cardiovascular temporal aos estímulos de estresse agudo por 
contensão e associação da contensão ao jato de ar, bem como, ao estímulo com ISO 1 μg/kg. A: 
variação em porcentagem da PAM. B: variação em porcentagem da FC. Média ± EPM. PAM: pressão 
arterial média. FC: frequência cardíaca. 
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Para avaliarmos a modulação do sistema nervoso autonômico na FC, 

analisamos a VFC de repouso dos animais. Na análise linear da VFC, não houve 

diferença entre os grupos controle e epilepsia nas análises realizadas tanto no 

domínio do tempo (SDNN e RMSSD) quanto no domínio da frequência (LF, HF e 

LF/HF), conforme expresso na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Análise linear da variabilidade da frequência cardíaca nos domínios do tempo e da 

frequência. 

 

Média ± EPM. Teste t de Student. SDNN: desvio padrão de todos os iRR normais; RMSSD: raiz 
quadrada da média do quadrado das diferenças entre iRR normais adjacentes; LF: Low Frequency – 
baixa frequência; HF: High Frequency – alta frequência. 
 

Para avaliar o comportamento não linear da VFC nos animais estudados, 

utilizamos a análise simbólica. Quando comparados com o grupo controle, os 

animais com epilepsia apresentaram aumento significativo na porcentagem média 

do índice simbólico 0V (controle 23,11 ± 2,564 vs epilepsia 57,65 ± 12,38), 

juntamente com significativa redução na porcentagem média dos índices simbólicos 

1V (controle 44,76 ± 0,615 vs epilepsia 27,73 ± 8,050) e 2UV (controle 23,77 ± 2,175 

vs epilepsia 11,95 ± 3,850). Entretanto, não houve diferença entre os grupos na 

porcentagem média do índice simbólico 2LV (controle 8,36 ± 2,456 vs epilepsia 2,63 

± 1,026). Tais resultados indicam aumento da modulação autonômica simpática, 

bem como redução da modulação autonômica vagal sobre sistema cardiovascular 

na epilepsia (Figura 12). 
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Figura 13. Análise não linear da variabilidade da frequência cardíaca obtida através da análise 
simbólica. Valores em porcentagem. Média ± EPM. Teste t de Student, *p < 0,05. 0V: modulação 
simpática; 1V: presença simultânea das modulações simpática e vagal; 2LV e 2ULV: modulação 
vagal. 

 

Somente 4 dos 10 animais do grupo controle (40%) apresentaram arritmias 

durante algum momento do registro, na proporção de 1 a 8 batimentos ectópicos em 

25000 ± 5000 batimentos analisados. Por outro lado, 5 dos 8 animais com epilepsia 

(62,5%) apresentaram batimentos arrítmicos, na proporção de 1 a 15 arritmias em 

25000 ± 5000 batimentos analisados. A Figura 13 representa os valores referentes 

ao número de extra-sístoles ventriculares a cada exatos 1000 batimentos cardíacos, 

durante o período basal (controle 0,05 ± 0,041 vs epilepsia 0,10 ± 0,060), após os 

estímulos de estresse, sendo que, somente durante a contensão foi observado 

batimentos ectópicos (controle 0,04 ± 0,040 vs epilepsia 0,05 ± 0,058), e após a 

administração do ISO (controle 0,09 ± 0,062 vs epilepsia 0,11 ± 0,063). Apesar de 

não haver diferença estatística significativa, os animais com epilepsia parecem ter 

uma leve tendência a apresentarem mais arritmias tanto no período basal, quanto 

após o estímulo de estresse por contensão e estímulo β-adrenérgico. A Figura 14 

ilustra o traçado eletrocardiográfico na presença de um batimento ectópico. 
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Figura 14. Frequência de extra-sístoles a cada 1000 batimentos normais nos períodos: basal, 
contensão (CONT), contensão associada ao jato de ar (CONT + JA) e após a administração do ISO 1 
µg/kg. Média ± EPM. Teste t de Student. 

 

 

 

 

Os níveis séricos de cortisol (µg/dL) em condições basais e após a contensão 

associada ao jato de ar foram de 3,38 ± 0,301 e 5,46 ± 0,293 respectivamente, no 
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Figura 15. Traçados eletrocardiográficos representativos de ratos Wistar com epilepsia. 
A: batimentos cardíacos normais. B: batimento ectópico de origem ventricular (seta). 
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grupo controle e de 3,24 ± 0,429 e de 4,81 ± 0,341 respectivamente, no grupo 

epilepsia. Os níveis de cortisol aumentaram significativamente em ambos os grupos 

após os estímulos de estresse agudo, contudo, não houve diferença significativa na 

comparação entre os níveis basais e entre os níveis após o estresse (Figura 15). 

 

Figura 16. Níveis séricos de cortisol em condições basais e após o estímulo de estresse emocional 
agudo. Média ± EPM. ANOVA de duas vias seguida do pós-teste de Bonferroni, 

#
p < 0,05 vs basal. 

 

Avaliamos também o trofismo do ventrículo esquerdo, hipotálamo, amígdala, 

hipocampo, hipófise e adrenal. Para isso foi feita a razão entre a massa da estrutura 

de interesse pelo comprimento da tíbia do rato. Os animais com epilepsia 

apresentaram massa hipocampal significativamente reduzida em comparação com 

os animais controle. No entanto, as demais estruturas apresentaram massas 

equivalentes entre ambos os grupos, como é mostrado na Tabela 4. 

Para confirmar o dado obtido pelo cálculo do índice de massa ventricular, a 

AST (µm) dos cardiomiócitos foi avaliada em cortes histológicos do ventrículo 

esquerdo. A média da AST dos cardiomiócitos observada nos animais do grupo 

controle foi de 14,24 ± 0,112, enquanto que, os animais com epilepsia apresentaram 

média da AST dos cardiomiócitos de 14,33 ± 0,114. Portanto, não houve diferença 

significativa na AST entre os grupos analisados. 

Ainda na análise histológica do ventrículo, quantificamos a porcentagem de 

colágeno para análise de fibrose miocárdica. Como representado na Figura 16, não 

houve diferença entre os grupos controle e epilepsia na porcentagem de colágeno 

intersticial avaliada (controle 4,65 ± 0,179 vs epilepsia 4,93 ± 0,147). Entretanto, 

encontramos um acúmulo significativo de colágeno no espaço perivascular na 

epilepsia (controle 11,77 ± 0,575 vs epilepsia 15,08 ± 0,928), como mostrado na 

Figura 17. 
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Tabela 4. Índices de massa de estruturas relacionadas a epilepsia e ao estresse. 

Média ± EPM. O índice de massa foi calculado pela razão: peso da estrutura (mg) / comprimento da 
tíbia (cm). Teste t de Student, *p < 0,05. 

 

Ao analisarmos a estereologia da adrenal, encontramos um aumento 

significativo da região medular nos animais com epilepsia, em comparação com o 

grupo controle (controle 19,79 ± 0,628 vs epilepsia 22,58 ± 0,758) (Figura 18A). 

Entretanto, não houve diferença significativa entre os grupos, na porcentagem de 

nenhuma das zonas do córtex da adrenal (glomerulosa: controle 6,34 ± 0,703 vs 

epilepsia 6,41 ± 0,520; fasciculada: controle 39,23 ± 0,680 vs epilepsia 37,57 ± 

0,494; reticulada: controle 32,37 ± 0,926 vs epilepsia 31,62 ± 0,545) (Figura 18B). 
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Figura 17. Porcentagem de colágeno intersticial no ventrículo esquerdo (A). Média ± EPM. Teste t de Student. Fotomicrografias representativas do colágeno 
intersticial (setas) no ventrículo esquerdo do grupo controle (B) e do grupo epilepsia (C). Coloração: Picrosirius. Aumento 20x. Fotomicrografias a esquerda: 
microscopia de luz comum. Fotomicrografias a direita: microscopia de luz polarizada. 
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Figura 18. Porcentagem de colágeno perivascular (setas) no ventrículo esquerdo (A). Média ± EPM. Teste t de Student, *p < 0,05. Fotomicrografias 
representativas do colágeno perivascular no ventrículo esquerdo do grupo controle (B) e do grupo epilepsia (C). Coloração: Picrosirius. Aumento 20x. 
Fotomicrografias a esquerda: microscopia de luz comum. Fotomicrografias a direita: microscopia de luz polarizada. 
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Figura 19. Porcentagem da região medular (A) e das zonas glomerulosa (GLO), fasciculada (FAS) e reticulada (RET) do córtex (B) da adrenal em proporção 
ao tamanho total da glândula. Média ± EPM. Teste t de Student, *p < 0,05. Fotomicrografias representativas da adrenal do grupo controle (C) e do grupo 
epilepsia (D). 1: região medular. 2: região cortical. Coloração: Tricrômico de Gomori. Aumento 2,5x.
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5. DISCUSSÃO 

 

Os principais achados desse estudo demonstram que ratos Wistar com 60 

dias de epilepsia induzida pelo modelo da PILO: i) possuem FC de repouso 

aumentada; ii) apresentam menor amplitude da resposta pressora evocada pelo 

estresse emocional agudo; iii) apresentam menor amplitude da resposta taquicárdica 

evocada pelo estímulo β-adrenérgico; iv) possuem predomínio de modulação 

autonômica simpática, em detrimento da modulação vagal; v) apresentam acúmulo 

de colágeno perivascular no ventrículo esquerdo; vi) apresentam hiperplasia 

adrenomedular. 

Nesse trabalho utilizamos o modelo da PILO como modelo experimental para 

a indução da epilepsia já que, como previamente descrito, este é considerado um 

clássico no mimetismo da ELT. A validação do modelo nos animais utilizados para 

este estudo foi realizada de duas formas. A primeira consistiu na detecção da 

primeira crise epiléptica espontânea por meio do monitoramento por vídeo, e a 

segunda consistiu na detecção indireta de esclerose hipocampal através do índice 

de massa hipocampal dos animais. Este padrão histopatológico frequentemente 

observado em tecidos ressecados de pacientes com ELT é caracterizado por 

acentuada perda de neurônios piramidais do hipocampo, acompanhada de gliose 

(71). 

Outro parâmetro de padronização adotado em nosso estudo foi o tempo de 

epilepsia (60 dias). Como já foi citado, a idade dos indivíduos com epilepsia (faixa de 

20 a 40 anos de idade), juntamente com o tempo de epilepsia, são fatores de risco 

para a morte súbita (39). Portanto, na tentativa de relacionar a faixa etária de maior 

risco de morte súbita em pacientes com epilepsia com o período de vida dos animais 

utilizados, esse período de 60 dias de epilepsia foi escolhido, já que os animais 

tinham cerca de 180 dias de vida no momento das coletas de dados. 

 

5.1.  Parâmetros Cardiovasculares Basais 

 

Não encontramos diferença estatística significativa na pressão arterial basal 

dos animais estudados no presente trabalho. No entanto, os animais com epilepsia 

apresentaram aumento da FC basal quando comparados com os animais controles. 

O aumento da FC de repouso vem sendo frequentemente relacionado à epilepsia. 
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Um estudo clássico realizado por Drake et al. (1993) (72), mostra que 

pacientes com crises parciais complexas e secundariamente generalizadas 

apresentam alterações eletrocardiográficas com aumento da FC de repouso. 

Alterações na FC basal também já foram mostradas em modelos 

experimentais de epilepsia. Colugnati et al. (2005) (73) mostraram aumento da FC 

de repouso em animais submetidos ao modelo de indução da PILO, quando 

comparados aos animais que não foram tratados com esse colinomimético. Porém, 

não foi observado diferença na FC entre os grupos estudados quando os corações 

dos animais foram isolados e mantidos sob perfusão com solução fisiológica de 

forma retrógrada pela aorta (preparação de Langendorf). Este trabalho sugere que o 

coração dos animais com epilepsia não apresenta sua autoritmicidade e função 

contráctil alteradas intrinsecamente, e que provavelmente alterações da modulação 

autonômica cardíaca seriam as responsáveis pelas alterações observadas na FC 

dos animais. De forma semelhante, Pansani et al. (2011) (74) mostraram aumento 

da FC de repouso em ratos com crises epilépticas induzidas pelo modelo de 

abrasamento elétrico da amígdala (kindling). A FC de repouso estava alterada nos 

animais em estágio 1, 3 e 5 da escala de Racine (75). Além disso, durante as crises 

epilépticas estimuladas eletricamente em animais abrasados, observou-se 

bradicardia inicial seguida por taquicardia rebote de alta intensidade. 

Em nosso estudo, os ratos com epilepsia apresentaram uma tendência a 

terem maior número de batimentos ectópicos, quando comparados com os animais 

do grupo controle. Entretanto, essa diferença não foi estatisticamente significativa. 

Como já foi citado, indivíduos com epilepsia podem estar predispostos a distúrbios 

nas funções autonômicas com arritmias subsequentes, devido aos efeitos de crises 

recorrentes na microestrutura cardíaca (76). Curiosamente, as regiões cerebrais que 

representam os focos mais comuns de epilepsia parcial são também as regiões que 

possuem os principais componentes do controle cortical central das funções 

autonômicas, como a ínsula, giro do cíngulo anterior e córtex pré-frontal 

ventromedial, que formam a região pré-motora autônoma, enquanto a amígdala liga 

os centros corticais e subcorticais. Essa relação explica a observação frequente de 

alterações autonômicas agudas durante crises epilépticas (39). 

Durante uma crise epiléptica, o impulso ictal geralmente envolve ou áreas 

frontais, ou áreas temporais, espalhando-se para o córtex insular (tanto em crises 

frontais e temporais) ou hipocampo (crises temporais) que se estende para o 
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sistema límbico envolvendo amígdala, tálamo, hipotálamo e, finalmente, estimulando 

os núcleos do SNA no bulbo. Um aumento da atividade nervosa simpática leva 

também a um aumento na secreção de catecolaminas adrenomedulares, que 

associado a redução da atividade parassimpática, pode facilitar a ocorrência de 

arritmias cardíacas graves e causar morte súbita (40,77). Dessa forma, crises 

epilépticas têm sido associadas com alterações agudas na repolarização cardíaca, 

incluindo o prolongamento do intervalo QT (78,79) e o infra desnivelamento do 

segmento ST (80,81). Estes resultados não estão apenas limitados aos períodos 

ictais, mas parecem persistir durantes períodos interictais (82). 

Além disso, alterações na microestrutura cardíaca, como alterações no 

sistema de condução e acúmulo de colágeno, também podem constituir um 

importante substrato para o surgimento de arritmias ventriculares, como sugerido por 

estudos que correlacionam a presença de taquicardia ventricular não sustentada 

com a presença de fibrose cardíaca. Dessa forma, tem sido comum achados que 

descrevem a presença de fibrose em corações de pacientes com cardiomiopatias e 

que foram a óbito subitamente (83). Estas alterações podem favorecer o surgimento 

de arritmias graves, principalmente durante as crises epilépticas, onde há aumento 

no estímulo nervoso simpático, contribuindo assim, para a morte súbita na epilepsia. 

 

5.2.  Estresse Emocional 

 

Nossos resultados mostram que os animais com epilepsia apresentam 

significativa redução da resposta pressora evocada pelos estímulos de estresse 

emocional agudo por contensão e contensão associada ao jato de ar, quando 

comparados com os animais controle, e que esta diferença persiste durante todo o 

estímulo. Entretanto, não houve diferença significativa entre os grupos avaliados na 

resposta taquicárdica evocada pelos estímulos de estresse utilizados. A validez do 

modelo de estresse utilizado nesse trabalho foi confirmada pelo aumento dos níveis 

séricos de cortisol observado em ambos os grupos, após os estímulos de estresse 

agudo. 

Durante a resposta ao estresse emocional, a ativação simpática é iniciada a 

partir de circuitos cognitivos e afetivos. Trata-se de respostas a estímulos ambientais 

externos, como aqueles desencadeados por estímulos sensoriais, visuais, auditivos 

ou sinalização de ameaça (estresse agudo). É importante salientar que a atividade 
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simpática pode ser influenciada também pelas memórias emocionais (estresse 

crônico). Assim, o estresse emocional pode exercer influência sobre a atividade 

simpática a curto e a longo prazo (84). Os estímulos ameaçadores estressantes ou 

relacionados a memórias emocionais ativam estruturas do sistema límbico, incluindo 

a amígdala, que desempenha um papel importante no comportamento emocional. 

Como sugerido por LeDoux et al. (2007) (85), uma via subcortical com uma conexão 

direta do tálamo à amígdala lateral, medeia a resposta rápida e subconsciente para 

estímulos potencialmente perigosos. Portanto, o córtex não é necessário para 

desencadear respostas autonômicas a estímulos agudos simples. Algumas 

projeções da amígdala que chegam ao hipotálamo geram as alterações autonômicas 

em resposta ao estresse emocional (86). 

A região do hipotálamo dorsomedial (DMH) tem se destacado como um 

componente chave da resposta ao estresse emocional agudo sob o sistema 

cardiovascular (87,88). Fontes et al. (2001) (89) mostraram que após a inibição 

bilateral de neurônios da região rostro ventrolateral do bulbo (RVLM) com muscimol, 

um agonista de receptores inibitórios GABAérgicos do tipo A, as respostas pressoras 

e simpatoexcitatórias provocadas pela ativação do DMH foram reduzidas. 

Entretanto, as injeções de muscimol no núcleo paraventricular do hipotálamo (PVN) 

e no núcleo do trato solitário (NTS) não foram capazes de reduzir as respostas 

provocadas pela ativação do DMH. Este estudo mostrou que o componente 

vasomotor simpático do DMH é mediado por uma via dependente da transmissão 

sináptica no RVLM. Entretanto a resposta cardíaca parece ser independente dos 

neurônios do RVLM. 

Estudos em animais anestesiados demonstraram que a taquicardia provocada 

pela ativação de neurônios do DMH com bicuculina, um antagonista de receptores 

inibitórios GABAérgicos do tipo A, foi reduzida de forma significativa após a inibição 

de um grupo de neurônios pré-sinápticos localizados no núcleo pálido da rafe 

(RaPn) (90,91). Além disso, estudos anatômicos mostram projeções diretas do DMH 

para o RaPn, indicando uma via independente para estimulação cardíaca induzida 

pelo estresse (92,93). Foi demonstrado também que a excitação simpática e 

taquicardia provocada pela ativação de neurônios do RaPn independe da excitação 

de neurônios pré-motores simpáticos do RVLM (91). 

Com base no exposto acima, acreditamos que a indução da epilepsia pela 

PILO poderia levar a danos celulares e alterações na via responsável pela resposta 
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pressora ao estresse como, por exemplo, a perda de conexão com o RVLM. De fato, 

alterações no RVLM associadas ao estresse oxidativo e acompanhadas pela 

redução do tônus vasomotor simpático mediada por barorreflexo durante o estado 

de mal epiléptico, já foram identificadas em um modelo experimental de ELT. (94). 

Isso explicaria a menor resposta pressora ao estresse agudo apresentada pelos 

animais com epilepsia em nosso estudo. Entretanto, a taquicardia evocada pelo 

estresse agudo nos animais com epilepsia semelhante a observada no grupo 

controle, sugere uma preservação da via independente de estimulação cardíaca 

ativada pelo estresse. 

O outro componente que participa ativamente das repostas ao estresse é o 

eixo HHA. Esse eixo é regulado por estruturas límbicas como o hipocampo e a 

amígdala, e é ativado durante crises epilépticas elevando as concentrações 

plasmáticas de glicocorticóides (95). Além disso, existe uma associação positiva 

entre o estresse e a frequência de crises epilépticas devido a excitação neuronal 

provocada pela ação dos glicocorticóides no hipocampo. Apesar de ainda haver 

poucas evidências, algumas predições baseadas em estudos in vitro de células 

hipocampais têm sido feitas a respeito dos efeitos da ativação do eixo HHA na 

epilepsia. Um único episódio de estresse é capaz de, inicialmente, aumentar a 

atividade de células piramidais das regiões CA1 e CA3, devido aos efeitos conjuntos 

da norepinefrina (via receptores β-adrenérgicos), do CRH, bem como, dos próprios 

glicocorticóides (96,97). Ações genômicas dependentes de receptores nucleares 

ocorrem para reverter lentamente o aumento da atividade, através da atenuação dos 

disparos, redução das ações noradrenérgicas e potenciação dos efeitos inibitórios 

da serotonina. Entretanto, essas ações tem como custo aumento do influxo de Ca2+, 

que a curto prazo pode ser adaptável e ajudar a normalizar a atividade, mas que 

também impõe um risco adicional de lesões neurológicas, especialmente durante 

períodos de excitação reforçada, como o que ocorre durante a atividade epiléptica 

(65). 

Em nosso estudo, não encontramos alterações significativas nos níveis 

séricos de cortisol em condições basais ou após os estímulos de estresse agudo, 

nem tão pouco na zona fasciculada do córtex da adrenal (responsável pela produção 

de glicocorticóides) em animais com 60 dias de epilepsia induzida pela PILO, o que 

poderia indicar atividade regular do eixo HHA em resposta ao estresse. No entanto, 

as crises epilépticas são capazes de ativar vias que respondem ao estresse e essa 
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ativação, por sua vez, pode aumentar a susceptibilidade a crises epilépticas. Isso 

nos leva a crer, que o não controle das crises (presente em nosso estudo) poderia 

levar a um aumento no set point de estimulação do eixo HHA a longo prazo, 

provocando assim, adaptações ao estresse e as influências neuro-humorais por ele 

desencadeadas. Isso também explicaria a redução da resposta pressora ao estresse 

agudo encontrada nos animais com epilepsia. 

As crises epilépticas não controladas desafiam constantemente a homeostase 

do organismo, contudo, mesmo nessas situações em que o estímulo estressor não é 

controlado, é possível recuperar e manter a homeostase. Essa condição de 

homeostase mantida na presença do estressor é chamada de alostase e representa 

uma sobrecarga para o organismo (98). Os mecanismos alostáticos representam um 

esforço adicional para o organismo com maior gasto e redistribuição de energia. 

Dessa forma, a falha na mobilização ou desmobilização dos mecanismos alostáticos 

provoca distúrbios que podem conduzir o organismo para uma condição patológica, 

desde que ele não consiga restabelecer e manter a homeostase (99). Na epilepsia, a 

manutenção de mecanismos alostáticos pode manter a homeostase durante uma 

crise epiléptica, porém se esses mecanismos não forem adequadamente 

desmobilizados após a supressão do estresse provocado pela crise, pode ocorrer 

uma adaptação do sistema que responde ao estresse. Em casos de respostas 

alostáticas prolongadas, inadequadas ou superestimadas pelo estressor persistente, 

a carga alostática resulta em má adaptação e prejuízo a vários sistemas, incluindo o 

sistema cardiovascular (100). A redução da resposta pressora ao estresse 

emocional agudo, observada em nosso estudo, sugere a presença de mecanismos 

alostáticos na epilepsia que poderiam contribuir para o dano cardiovascular em 

resposta as crises epilépticas, e até mesmo, para a morte súbita nessa condição. 

 

5.3.  Estímulo β-adrenérgico 

 

No presente estudo, não houve diferença significativa entre os grupos 

controle e epilepsia na hipotensão provocada pelo ISO. Entretanto, a resposta 

taquicárdica evocada por esse agonista β-adrenérgico foi significativamente menor 

nos animais com epilepsia, quando comparados com os animais controle. Além 

disso, após a infusão do ISO os animais com epilepsia apresentaram retorno aos 

valores basais de FC mais rápido, quando comparados com os animais sem a 
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doença. É importante salientar que o estímulo β-adrenérgico só foi realizado após a 

total recuperação dos parâmetros cardiovasculares, no intuito de evitar influências 

do estresse agudo nas respostas ao ISO. 

O ISO é um agonista β-adrenérgico não seletivo que provoca elevações na 

FC por duas vias distintas. A interação do ISO, principalmente com receptores β1 

cardíacos, leva a estimulação da adenilatociclase (AC) e consequente aumento nos 

níveis de monofosfato cíclico de adenosina (cAMP) no citoplasma, por meio da 

ativação de uma proteína GS. Como consequência, eleva-se a atividade da 

proteinoquinase A (PKA) celular, aumentando assim, a probabilidade de fosforilação 

de inúmeras proteínas. Além disso, a elevação dos níveis de cAMP ativa 

diretamente as correntes funny (If), resultando em um deslocamento da curva de 

voltagem do canal da If para valores mais despolarizados, resultando em maior 

ativação da If por aumento na taxa de despolarização diastólica. A ativação da If é 

potencialmente pró-arrítmica, facilitando atividade marcapasso ectópica (101). 

Já a interação do ISO com receptores β2, presentes na musculatura lisa de 

arteríolas que irrigam a musculatura esquelética, culmina na ativação da PKA 

reduzindo a afinidade das proteínas contráteis ao Ca2+ e hiperpolarizando as células 

musculares lisas, induzindo vasodilatação por ação direta muscular. Além disso, 

essa estimulação induz a síntese e liberação de óxido nítrico pelo endotélio. Dessa 

forma, o ISO é capaz de provocar relaxamento vascular e consequente redução da 

resistência vascular periférica. Além da queda da pressão arterial, a ativação de 

receptores β2 também provoca aumento da FC, via resposta barorreceptora reflexa 

(102). 

Crises epilépticas que surgem ou se propagam para áreas na região da rede 

autonômica central podem provocar a estimulação dos aferentes autônomos. A rede 

autonômica central abrange áreas corticais límbicas, incluindo a amígdala, córtex 

insular, giro do cíngulo e córtex orbitofrontal. Essas áreas conectam-se diretamente 

com as regiões subcorticais da rede autonômica central, incluindo o hipotálamo, 

substância cinzenta periaquedutal, região parabraquial da ponte, NTS e RVLM. 

Portanto, crises epilépticas geradas ou que atingem áreas corticais límbicas podem 

alterar as funções autonômicas levando a respostas ictais simpáticas e/ou 

parassimpáticas. Desde a infância até a idade adulta, crises tônico-clônicas e crises 

parciais complexas de origem temporal, ou extratemporal, muitas vezes levam à 
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ativação simpática. As respostas à essa ativação causam taquicardia, taquipnéia, 

aumento da pressão arterial, dilatação pupilar, sudorese e rubor facial (103).  

Dessa forma, a alta frequência de crises epilépticas apresentada pelos 

animais deste estudo poderia provocar dessensibilização ou internalização de 

receptores β-adrenérgicos cardíacos na tentativa de proteger as células cardíacas 

da superestimulação simpática ictal. Isso explicaria a menor resposta taquicárdica 

apresentada pelos animais com epilepsia, frente ao estímulo β-adrenérgico. 

Além disso, encontramos neste trabalho, uma hiperplasia adrenomedular nos 

animais com epilepsia, o que pode estar associado com aumento na liberação de 

catecolaminas em resposta a ativação do eixo simpático-adrenomedular. De forma 

semelhante, Umeoka et al. (2011) observaram um significativo aumento da área 

medular da adrenal em um modelo genético de ELT (Ratos Wistar Audiogênicos), 

juntamente com alterações funcionais no eixo HHA (104). Esses dados poderiam 

explicar o aumento da FC de repouso observado nos animais com epilepsia do 

nosso estudo, além de reforçar a hipótese de dessensibilização ou internalização de 

receptores β-adrenérgicos cardíacos, justificando assim, a redução da resposta 

taquicárdica ao ISO na epilepsia. 

Ademais, partindo do pressuposto de que as variações na FC em resposta a 

um estímulo β-adrenérgico ocorrem a partir de seus valores basais, e levando em 

consideração o fato de que os animais do grupo controle apresentaram FC de 

repouso menor que os animais do grupo epilepsia, podemos sugerir também que a 

taquicardia em resposta ao ISO foi reduzida na epilepsia, devido a seus valores 

basais de FC aumentados. 

 

5.4.  Variabilidade da Frequência Cardíaca 

 

O controle neural sobre o coração está intimamente ligado à FC e atividade 

reflexa barorreceptora. A partir das informações aferentes, por meio de uma 

complexa interação de estímulo e inibição, respostas das vias simpática e 

parassimpática são formuladas e modificam a FC, adaptando-a às necessidades de 

cada momento. O aumento da FC é consequência da maior ação da via simpática e 

da menor atividade parassimpática, ou seja, inibição vagal, enquanto que, a sua 

redução depende basicamente do predomínio da atividade vagal (105–107). As 

alterações na FC, definidas como VFC, são normais e esperadas e indicam a 
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habilidade do coração em responder aos múltiplos estímulos fisiológicos e 

ambientais, dentre eles, respiração, exercício físico, estresse emocional, alterações 

hemodinâmicas e metabólicas, sono e ortostatismo, bem como em compensar 

desordens induzidas por doenças (108,109). 

Mudanças nos padrões da VFC fornecem um indicador sensível e antecipado 

de comprometimentos na saúde. Em 1977, Wolf et al. mostraram pela primeira vez a 

associação entre VFC diminuída e maior risco de mortalidade após infarto agudo do 

miocárdio. Em seguida, Kleiger et al. em 1987, confirmaram que a VFC era um 

potente e independente preditor de mortalidade após infarto agudo do miocárdio 

(110). Dessa forma foi definido que a alta VFC é sinal de boa adaptação, 

caracterizando um indivíduo com mecanismos autonômicos eficientes. 

Inversamente, a baixa VFC é frequentemente utilizada como um indicador de 

adaptação anormal e insuficiente do SNA, o que pode indicar a presença de mau 

funcionamento fisiológico no indivíduo, necessitando de investigações adicionais de 

modo a encontrar um diagnóstico específico (111). 

Evidências sugerem que a baixa VFC pode ser um fator de risco para o 

surgimento de arritmias graves e morte súbita na epilepsia. Mukherjee et al. (2009) 

(112) mostraram que 31 indivíduos com epilepsia não controlada, tiveram valores de 

VFC significativamente mais baixos que 30 indivíduos com epilepsia controlada 

através do uso de DAEs. Estes dados corroboram o estudo de Ansakorpi et al. 

(2002) (113) que também encontraram significativa redução da VFC em indivíduos 

com ELT não controlada quando comparados com pacientes com a patologia 

controlada e com indivíduos sem a patologia. Entretanto, Surges et al. (2009) (46) 

relataram não haver diferença significativa nos valores de VFC entre um grupo de 7 

vítimas de morte súbita quando pareados com controles saudáveis da mesma idade. 

Provavelmente, diferenças nas populações e nos desenhos experimentais utilizados 

são os responsáveis pelas contradições encontradas entre estes estudos. 

Além dos estudos clínicos, modelos animais também têm fornecido 

evidências crescentes que crises epilépticas são acompanhadas por desequilíbrio 

autonômico com consequente instabilidade elétrica do coração. Em recente estudo, 

Fazan et al. (2015) (114) mostraram que um modelo genético de ELT (Ratos Wistar 

Audiogênicos) apresenta alterações na VFC com hiperatividade simpática. Além do 

desequilíbrio autonômico, os ratos audiogênicos apresentaram maior 

susceptibilidade à batimentos ectópicos quando comparados com os animais 
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controle. De forma semelhante, Naggar et al. (2014) (50), avaliaram a VFC em 

animais submetidos ao modelo de indução de ELT pelo ácido caínico com 2-3 e 7-11 

meses de epilepsia. Neste trabalho os animais com epilepsia apresentaram 

diminuição do tônus vagal, aumento da dispersão do intervalo QT e hipertrofia 

cardíaca excêntrica sem fibrose significativa, sendo que tais alterações foram mais 

evidentes nos animais com epilepsia de longa data. 

No presente estudo, não houve diferença significativa entre os grupos 

controle e epilepsia em nenhum dos parâmetros avaliados na análise linear da VFC 

de repouso. Entretanto, a análise não linear da VFC basal (análise simbólica) 

revelou significativo aumento do índice simbólico 0V, acompanhado de significativa 

redução dos índices simbólicos 1V e 2UV na epilepsia. Tais dados sugerem que em 

condições basais, há um predomínio de modulação autonômica simpática, 

juntamente com redução da modulação autonômica vagal na epilepsia. Isso explica 

o aumento da FC de repouso encontrado nos animais com epilepsia e suporta a 

hipótese de dessensibilização ou internalização de receptores β-adrenérgicos 

cardíacos, justificando assim, a redução da resposta taquicárdica ao ISO na 

epilepsia. 

É valido salientar a importância da análise não linear na avaliação da VFC. O 

comportamento não-linear é o que predomina nos sistemas humanos, em razão de 

sua natureza dinâmica complexa, a qual não pode ser descrita adequadamente por 

métodos lineares. A teoria do Caos descreve elementos manifestando 

comportamentos que são extremamente sensíveis às condições iniciais, dificilmente 

se repetem, mas apesar de tudo são determinísticos. Dessa forma, as teorias dos 

sistemas não-lineares têm sido progressivamente aplicadas para interpretar, explicar 

e prever o comportamento dos fenômenos biológicos. Esses parâmetros têm se 

mostrado bons preditores de morbimortalidade no âmbito clínico, apesar da 

necessidade de aprofundamento científico, com amostras expressivas e 

acompanhamento prolongado. Tais estudos poderão ser úteis na investigação e no 

tratamento de cardiopatias (115). 

Dentre os potenciais mecanismos para a morte súbita na epilepsia, o 

desequilíbrio autonômico acompanhado por danos no miocárdio e arritmias 

cardíacas têm se destacado (41,49,51). Tal desequilíbrio foi identificado em nosso 

trabalho através da análise da VFC de repouso nos animais com 60 dias de 

epilepsia induzida pela PILO. De fato, o predomínio da modulação autonômica 
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simpática interictal foi acompanhado por acúmulo de colágeno perivascular no 

ventrículo esquerdo dos animais com epilepsia. Entretanto, não houve aumento na 

porcentagem de colágeno intersticial nesses animais. 

Modificações estruturais cardíacas têm sido relatadas em cerca de 30% dos 

pacientes com epilepsia que morreram subitamente, com evidência de fibrose, 

vacuolização dos cardiomiócitos, infiltração leucocitária e edema, observados nas 

avaliações post-mortem (116). Danos estruturais após crises epilépticas podem 

surgir através de danos isquêmicos induzidos pela taquicardia, que é desencadeada 

por cardiotoxicidade provocada pelo aumento da liberação de catecolaminas, e que 

pode conduzir a apoptose, necrose e fibrose no tecido cardíaco. Além de contribuir 

para a disfunção contrátil, a fibrose também prejudica a regularidade da 

condutividade elétrica do miocárdio, aumentando a susceptibilidade a arritmias 

cardíacas (117). 

Nosso trabalho revelou que os ratos com epilepsia apresentam alterações na 

amplitude das respostas cardiovasculares ao estresse agudo, (respostas pressoras 

menos intensas), bem como, frente a estimulação β-adrenérgica (respostas 

taquicárdicas menos intensas). Observamos, também, um predomínio da modulação 

autonômica cardíaca simpática, associada ao aumento da região medular da 

glândula adrenal, e acompanhada por aumento da FC de repouso na epilepsia. Além 

disso, os animais com epilepsia apresentaram acúmulo de colágeno perivascular. As 

alterações encontradas no presente estudo podem estar relacionadas a mudanças 

na função e no desempenho cardíaco contribuindo para a morte súbita na epilepsia.  
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6. CONCLUSÃO 

 

Nosso estudo demostra que ratos Wistar com 60 dias de epilepsia induzida 

pela PILO apresentam respostas pressoras menos intensas frente a estímulos de 

estresse agudo, além de apresentarem respostas taquicárdicas menos intensas 

frente a estimulação β-adrenérgica. Também encontramos um predomínio de 

modulação autonômica cardíaca simpática, bem como, aumento da região medular 

da glândula adrenal, acompanhadas por aumento da FC de repouso na epilepsia. 

Além disso, os animais com epilepsia apresentaram acúmulo de colágeno 

perivascular, que pode estar relacionado com piora na função cardíaca e com a 

morte súbita na epilepsia. 

Tais dados indicam alterações nas vias ativadas durante o estresse agudo na 

epilepsia, culminando em alterações nas respostas cardiovasculares ao estresse 

nessa condição. Essas alterações podem estar relacionadas com as mudanças 

neuronais decorrentes da epileptogênese e/ou com as alterações na sinalização 

celular envolvida nas respostas frente ao estresse, especialmente a sinalização β-

adrenérgica cardíaca. Porém, mais estudos são necessários para a identificação dos 

mecanismos envolvidos, bem como, para melhor correlação dessas alterações com 

a morte súbita na epilepsia.  
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ANEXO A 

 

Quadro 1. Protocolo de desidratação, diafanização e inclusão tecidual em paraplast. 

Desidratação 

Reagente Tempo Procedimento Temperatura 

Etanol 80% Over Night Imersão Ambiente 

Etanol 95% 60 min Imersão Ambiente 

Etanol 100% I 60 min Imersão Ambiente 

Etanol 100% II 60 min Imersão Ambiente 

Etanol 100% III 60 min Imersão Ambiente 

Diafanização 

Reagente Tempo Procedimento Temperatura 

Xilol I 60 min Imersão Ambiente 

Xilol II 60 min Imersão Ambiente 

Infiltração 

Reagente Tempo Procedimento Temperatura 

Paraplast I 60 min Imersão 58° - 60°C 

Paraplast II 60 min Imersão 58° - 60°C 

Inclusão 

Reagente Tempo Procedimento Temperatura 

Paraplast de Inclusão Indeterminado Emblocamento 58° - 60°C 

 
  



74 
 

 

ANEXO B 

 

Quadro 2. Protocolo de coloração – Picrosirius. 

Reagente Tempo (min) Procedimento 

Xilol I 20 Imersão 

Xilol II 20 Imersão 

Etanol 100% I 1 Imersão 

Etanol 100% II 2 Imersão 

Etanol 70% 1 Imersão 

Etanol 50% 1 Imersão 

Água Corrente 2 Imersão 

Picrosirius 60 Imersão 

Água Corrente 0,3 Imersão Rápida 

Hematoxilina 8 Imersão 

Água Corrente 10 Imersão 

Etanol 95% 0,3 Imersão Rápida 

Etanol 95% 1 Imersão 

Etanol 100% I 1 Imersão 

Etanol 100% II 1 Imersão 

Etanol 100% III 1 Imersão 

Xilol I 1 Imersão 

Xilol II 1 Imersão 

Xilol III 1 Imersão 

Montagem das Lâminas 
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ANEXO C 

 

Quadro 3. Protocolo de coloração – Tricrômico de Gomori. 

Reagente Tempo (min) Procedimento 

Xilol I 20 Imersão 

Xilol II 20 Imersão 

Etanol 100% I 1 Imersão 

Etanol 100% II 2 Imersão 

Etanol 70% 1 Imersão 

Etanol 50% 1 Imersão 

Água Corrente 2 Imersão 

Hematoxilina 5 Imersão 

Água Corrente 10 Imersão 

Tricrômico de Gomori 30 Imersão 

Ácido Acético 0,5% 2 Imersão 

Etanol 95% 1 Imersão 

Etanol 100% I 1 Imersão 

Etanol 100% II 1 Imersão 

Etanol 100% III 1 Imersão 

Xilol I 1 Imersão 

Xilol II 1 Imersão 

Xilol III 1 Imersão 

Montagem das Lâminas 

 


