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RESUMO 

 
LIMA JP. Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico em gerbils 
submetidos à isquemia e sepse [dissertação]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2012.  
 

Introdução: O Acidente Vascular Cerebral do tipo isquêmico é um 
quadro clínico que afeta milhares de pessoas no mundo. Como resultado 
dessa injúria observamos morte neuronal, e no decorrer natural de 
recuperação, o indivíduo pode desenvolver a sepse. A sepse é uma resposta 
inflamatória sistêmica que pode levar o indivíduo a morte. No seu 
desenvolvimento há a produção de diversas citocinas que caracterizam o 
processo inflamatório no organismo. Para avaliar as condições clínicas de 
um paciente com esse quadro o Potencial Evocado Auditivo de Tronco 
Encefálico (PEATE) pode ser útil,uma vez que ele não é um procedimento 
invasivo, sua técnica é rápida e pode ser feita à beira do leito. Porém, por 
outro lado, o PEATE pode ser sensível ao uso de alguns anestésicos. 
Objetivos: Fazer análise das citocinas IL-6, IL-10 e TNF-α no decorrer da 
sepse; verificar os valores de latência do PEATE em gerbils submetidos à 
isquemia e sepse; e verificar a influência do anestésico ketamina associado 
à xilazina nos valores do PEATE desses animais. Método: Foram coletados 
os PEATEs de 72 gerbils machos adultos que foram divididos em 6 grupos, 
a saber: controle, sepse, isquemia, sham, isquemia com sepse e sham com 
sepse. Para a indução de sepse foi aplicado Lipopolissacarídeo (LPS) 
intraperitoneal nos gerbils. Os animais foram anestesiados antes das coletas 
com ketamina associada à xilazina, seus PEATEs foram coletados antes de 
qualquer procedimento (coleta base), após isquemia e 2, 4, 8 e 24 horas 
após a aplicação de LPS. Foi avaliada a latência absoluta da onda V, e os 
valores foram comparados intra e intergrupos. As citocinas IL-6, IL-10 e 
TNF-α foram analisadas e comparadas em cada grupo estudado. 
Resultados: Foi observado aumento das citocinas IL-6, IL-10 e TNF-α no 
decorrer da sepse. Houve diferença estatisticamente significante nos grupos 
submetidos à sepse no valor da latência da onda V em relação aos demais 
grupos. Observou-se, também, aumento da latência da onda V após a 
aplicação sucessiva do anestésico ketamina/xilazina em todos os grupos 
estudados. Conclusão: Houve aumento dos níveis das citocinas IL-6, IL-10 e 
TNF-α nos animais que sofreram aplicação de LPS, revelando uma 
alteração de expressão gênica de moléculas pró (IL-6 e TNF-α) e anti-
inflamatória (IL-10) no decorrer da sepse.O PEATE se mostrou sensível a 
sepse com aumento de latência da onda V no desenvolver da doença no 
modelo experimental utilizado. O uso de Ketamina associada à xilazina 
influenciou o resultado do PEATE, aumentando o valor de latência absoluta 
da onda V do PEATE.  
 

Descritores: Potenciais auditivos evocados,potenciais auditivos evocados do 
tronco encefálico, sepse, isquemia, anestesia, ketamina.  



 

SUMMARY 
 

LIMA JP. Auditory Brainstem Response in gerbils submitted to ischemia and 

sepsis. [essay]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo; 2012.  

 
Introduction: The Cerebrovascular Accident of ischemic type is a 

clinical condition affecting thousands of people around the world. As a result 
of this injury we observe neuronal death, and along the natural course of 
recovery individuals may develop sepsis. Sepsis is a systemic inflammatory 
response that may lead to death. Along its development, several cytokines 
are produced that characterize the inflammatory process on the body. To 
assess the clinical conditions of a patient with this condition the Auditory 
Brainstem Response (ABR) may be useful, as it is not an invasive procedure, 
it is fast to perform, and may be done at the patient’s bedside. On the other 
hand, the ABR may be sensitive to the use of some anesthetics. Objectives: 
To perform an analysis of the IL-6, IL-10 and TNF-α cytokines in the course 
of sepsis; to verify the ABR latency values in gerbils submitted to ischemia 
and sepsis; and to verify the influence of the ketamine/xylazine anesthetic on 
the ABR values in these animals. Method: ABRs were collected for 72 adult 
male gerbils divided into 6 groups, namely: control, sepsis, ischemia, sham, 
ischemia with sepsis and sham with sepsis. For induction of sepsis, 
intraperitoneal lipopolysaccharide (LPS) was injected into the gerbils. The 
animals were anesthetized prior to the collections with ketamine/xylazine, 
theirs ABRs were collected before any procedure (base collection), after 
ischemia and 2, 4, 8 and 24 hours after the LPS injection. The absolute 
latency of the V wave was assessed, and values were compared within and 
among groups. The IL-6, IL-10 and TNF-α cytokines were analyzed and 
compared in each study group. Results: An increase was observed in IL-6, 
IL-10 and TNF-α cytokines in the course of sepsis. There was a statistically 
significant difference in the groups submitted to sepsis in the value of the V 
wave latency compared to the other groups. An increase in the V wave 
latency was also observed after successive injection of the ketamine/xylazine 
anesthetic in all study groups. Conclusion: There was an increase in the 
levels of IL-6, IL-10 and TNF-α cytokines in the animals injected with LPS, 
revealing a change of the gene expression of the pro- (IL-6 and TNF-α) and 
anti-inflammatory (IL-10) molecules in the course of sepsis. The ABR proved 
to be sensitive to sepsis with an increase of the V wave latency in the course 
of the disease on the experimental model used. The use of ketamine/xylazine 
influenced the results of the ABR, increasing the absolute latency value for 
the V wave of the ABR.  
 

Descriptors: Auditory evoked potential;  auditory brainstem response; sepsis; 
ischemia; anesthetics; ketamine.  
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Introdução 

1. Introdução 

 

 

Mundialmente milhares de pessoas são vítimas de Acidente Vascular 

Cerebral (AVC). O AVC do tipo isquêmico caracteriza-se pela ausência 

parcial ou total de oxigênio no cérebro (Lenzi et al., 1982; Joaquim et al., 

2010). Essa ausência ou redução da oferta de oxigênio no cérebro promove 

inúmeros desarranjos que culminam em morte neuronal (Stehno-Bittel, 

2008). Muitos pacientes permanecem com sequelas pós-AVC e, além disso, 

no decorrer natural de recuperação, o indivíduo pode desenvolver a sepse 

(Basile-Filho et al., 2001).  

A sepse é uma resposta pró-inflamatória sistêmica exacerbada. 

Possui desenvolvimento complexo, que ainda não é totalmente 

compreendido. Essa resposta inflamatória, quando não controlada, acomete 

diversos órgãos, podendo, inclusive, levar o indivíduo ao óbito (Juncal et al., 

2011).   

 Para avaliar as condições clínicas de um paciente, utilizam-se os 

índices prognósticos, que são um conjunto de informações obtidas por meio 

de exames e sinais clínicos, cujos principais objetivos são: medir alterações 

fisiológicas, anatômicas, orientar no prognóstico e melhorar o atendimento 

do paciente (Chang et al.,1998; Abdulkader, 2003). 

 Exames neurológicos, de imagem, avaliação neurobioquímica, análise 

morfológica e investigação eletrofisiológica são alguns dos possíveis 

recursos na tentativa de obter algum índice de prognóstico.  Dentro da 

investigação eletrofisiológica encontram-se os potenciais evocados 
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sensoriais. Esses potenciais têm as vantagens de serem rápidos, simples, 

não serem invasivos e poderem ser feitos à beira do leito (Nakabayashi et 

al., 2001). 

Os potenciais evocados auditivos (PEA) pertencem a esse grupo. O 

Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) é um teste 

eletrofisiológico que pode contribuir como índice de prognóstico, uma vez 

que analisa objetivamente a área do tronco encefálico. Outra técnica para 

avaliar os efeitos de doenças é a avaliação morfológica, que engloba 

contagem de células das áreas lesadas.  

Porém, muitas vezes, o PEATE é realizado sob condição de 

anestesia. Sabe-se que alguns anestésicos agem sobre o Sistema Nervoso 

Central alterando a sinapse neuronal. A ketamina é um exemplo de 

anestésico. Ela interfere na ação do glutamato, diminuindo a ação desse 

aminoácido excitatório, que é essencial para a sobrevivência neuronal 

(Miyake et al., 1998). 

 Com essa perspectiva, estudos experimentais são de grande valia 

para se obter o que cada exame pode contribuir na rotina clínica. Com a 

maior possibilidade de diminuir variáveis, obtendo-se grupos homogêneos, é 

possível entender os mecanismos de funcionamento bem como os 

resultados encontrados. As pesquisas in vivo fornecem respostas que 

métodos artificiais não expressam, e elas têm como finalidade a cura e o 

bem-estar do ser humano. As pesquisas realizadas com animais antecedem 

o uso em humanos, diversos avanços na área da saúde estão relacionados 
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com a pesquisa em animais, incluindo recursos terapêuticos e diagnósticos 

laboratoriais e de imagem (Seelig, 2007). 

Muitas são as pesquisas com PEA realizadas em animais. Estudos 

envolvendo isquemia e PEATE verificaram alteração na latência de ondas 

pós-isquemia (Sohmer et al., 1984; Inui et al., 1995). Estudos envolvendo 

sepse e PEATE não foram encontrados na literatura até o momento de 

finalização deste estudo. Quanto ao uso de anestésico foram encontradas 

diferentes conclusões a respeito da influência da ketamina nos valores do 

PEATE (Bobin et al., 1979; Sims e Horohov, 1986; Van Looij et al., 2004).  

 Este estudo tem como finalidade verificar os valores de latência do 

PEATE em gerbils submetidos à isquemia e sepse, fazer uma análise 

morfológica (análise das citocinas) e verificar a influência do anestésico 

ketamina associado à xilazina nos valores do PEATE desses animais. A 

hipótese que norteou este estudo foi a de que o PEATE seria capaz de 

identificar gerbils com isquemia e sepse, e que a anestesia não influenciaria 

nos valores de latência do PEATE. 
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2. Objetivos 

 

 

2. Objetivo Geral 

 

 O objetivo geral deste estudo foi verificar o Potencial Evocado 

Auditivo de Tronco Encefálico em gerbils com isquemia e sepse, buscando 

correlacionar a mudança do potencial nessas situações induzidas e avaliar o 

PEATE como um fator de prognóstico para esses casos.  

 

2. Objetivos Específicos 

 

Especificamente, os objetivos são:  

 

-verificar o nível de citocinas no sangue dos animais; 

 

- verificar os valores de latência do PEATE nas seguintes condições: 

pré e pós isquemia, pré e pós sepse, comparando com um grupo controle e 

um grupo sham; 

 

- verificar a influência do anestésico Ketamina associado à xilazina no 

PEATE. 
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3. Revisão de Literatura 

 
 

3.1. Acidente vascular cerebral isquêmico 

  

 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma interrupção sanguínea no 

cérebro e ocorre quando uma artéria que fornece sangue fica bloqueada ou 

se rompe. Isso pode provocar uma lesão cerebral e alterações nas funções 

neurológicas (O´Sullivan, 1993).  

O AVC pode ser dividido em três grupos: acidente vascular cerebral 

isquêmico (AVCI), hemorragia intracelular e hemorragia subaracnóide (Abe, 

2010). O AVCI é caracterizado pela ausência ou redução acentuada na 

oferta de oxigênio no cérebro (Duarte, 2003). A isquemia pode ser 

classificada como: global ou focal, quando há falta total ou parcial 

fornecimento de oxigênio; e em completa e incompleta, quando há ou não 

reperfusão , ou seja, retorno do fluxo sanguíneo vascular (Lenzi et al., 1982; 

Joaquim et al., 2010). 

A ausência de oxigênio nos neurônios acarreta morte neuronal. Além 

disso, durante a isquemia e a reperfusão há a excitação excessiva de 

neurônio, fenômeno conhecido como excitotoxicidade, que é causada pelo 

excesso de liberação de glutamato pelos neurônios privados de oxigênio. 

Esse aumento de liberação de glutamato é responsável pela morte de 

neurônios pós-sinápticos, já que o glutamato em concentração excessiva é 

tóxico para os neurônios (Zipfel et al., 1999; Stehno-Bittel, 2008). 
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O glutamato liberado na fenda sináptica liga-se ao receptor do tipo 

NMDA (N-metil-D-aspartato) na membrana celular, o que promove o influxo 

de cálcio (Ca2+) para dentro da célula e a liberação de reservas internas de 

Ca2+. Com o aumento de Ca2+ dentro da célula, ocorre a saída de potássio 

(K+) para fora da célula, o que causa um aumento da glicólise para a bomba 

de sódio potássio (Na+ - K+), para o transporte de K+ para dentro da célula. A 

glicólise e o aumento de Ca2+ no interior da célula promovem eventos que 

geram a destruição dos neurônios, entre eles: liberação de ácido aracdônico 

(AA) e produção de radicais livres de oxigênio (Stehno-Bittel, 2008). 

Os receptores metabotrópicos de glutamato também são ativados, 

ocasionando mensagens secundárias ao sistema, que inclui ativação de 

fosfolipase D, regulação da formação de cAMP (adenosina monofosfato 

cíclico) e modulação de canais de íons que, em conjunto com os outros 

acontecimentos poderão causar morte celular. Há também a inibição dos 

fatores de crescimento neuronal que estão intimamente ligados à regulação 

do adequado funcionamento celular, entre eles insulina, fator de crescimento 

de fibroblasto e fator de crescimento do nervo. A inibição desses fatores 

pode ocasionar apoptose neural (White, 2000).  

O processo de reperfusão também é tóxico para a célula (Campos e 

Yoshida, 2004), isso porque ocorre formação de radicais livres (Castro e 

Silva Junior et al., 2002) e peroxidação de lipídios (Krause et al., 1988) no 

processo de reoxigenação.  

 Após uma lesão cerebral, o indivíduo pode permanecer com diversos 

tipos de sequelas, entre elas estão a hemiplegia (paralisia completa de um 
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lado do corpo), hemiparesia (fraqueza de um lado do corpo), alteração de 

cognição, aprendizado, memória, atenção e linguagem, além de possíveis 

problemas emocionais.  

Além disso, no processo natural de recuperação o indivíduo pode 

desenvolver um quadro de disfunção de órgãos do tipo sequencial. O quadro 

inicial é conhecido por provocar alterações do estado de consciência, 

taquipneia e febre. As razões dessa transição não estão completamente 

definidas, mas acredita-se que o processo de base não consiga ser resolvido 

e um quadro de resposta excessiva pelo organismo se instale (Basile-Filho 

et al., 2001).  

 Diversas pesquisas têm sido feitas para descobrir não só a fisiologia 

da isquemia, mas também meios para a reabilitação (Gorbunov et al., 2010; 

Aquilani et al., 2011). As pesquisas experimentais têm um papel importante 

nesse campo, uma vez que dentro de condições laboratoriais é possível 

manipular melhor as variáveis do quadro isquêmico. As pesquisas 

experimentais utilizam diversos tipos de animais, sendo que o mais utilizado 

é o gerbil da Mongólia (Meriones Unguiculatus). Esse animal não possui o 

Polígono de Willis, e com isso o fornecimento de sangue cerebral ocorre 

exclusivamente pela artéria carótida comum (Levine e Shon, 1969). 

Portanto, com a oclusão da carótida nesse animal, tem-se um ótimo modelo 

para isquemia cerebral global. 
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3.2.  Sepse 

  

 

A sepse é uma resposta inflamatória sistêmica a uma infecção grave, 

que frequentemente acomete pacientes que se encontram em unidades de 

terapia intensiva (UTIs), causando elevado número de mortalidade nesses 

pacientes debilitados (Soriano e Silva, 2007). No decorrer da sepse vários 

eventos acontecem ao mesmo tempo, por isso, às vezes na prática clínica é 

difícil observar uma progressão linear. Muitos pacientes desenvolvem 

choque séptico muito rapidamente (Lomar, 2007). 

É uma doença definida por critérios clínicos. Em 1991 o American 

College of Chest Physicians e a Society of Critical Care Medicine 

estabeleceram alguns critérios de diagnóstico e nomenclatura da sepse e 

outras comorbidades (Pereira Junior, 1998; Silva, 2007a). A seguir serão 

citadas as nomenclaturas definidas, assim como o quadro clínico associado: 

Síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SIRS): resposta 

inflamatória sistêmica a uma grande variedade de condições clínicas 

severas. Caracteriza-se pela presença de pelo menos dois dos seguintes 

parâmetros: hipotermia (temperatura corpórea menor que 36° C) ou febre 

(temperatura corpórea maior que 38° C); taquicardia (frequência cardíaca 

acima de 90 bpm); taquipneia (frequência respiratória acima de 20ipm ou 

pCO² abaixo de 32 mmHg); leucocitose (leucócitos acima de 12 x 109 

células/L); leucopenia (abaixo de 4 x 109 células/L ou mais do que 10% de 

células imaturas); 
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Sepse: resposta inflamatória sistêmica à infecção; 

Sepse Severa: sepse associada com disfunção orgânica, 

hipoperfusão e hipotensão, com possível presença de acidose láctica, 

oligúria, alteração aguda do estado mental; 

Choque Séptico: sepse na presença de hipotensão, irresponsiva à 

hidratação vigorosa, associada à disfunção orgânica e anormalidades de 

perfusão.  

Síndrome de insuficiência de múltiplos órgãos: presença de função 

anormal de três ou mais órgãos em paciente crítico que necessitam de 

suporte para manter a homeostasia. 

A taxa de mortalidade de pacientes acometidos com SIRS e sepse é 

elevada no mundo inteiro. No Brasil, foi realizado um estudo epidemiológico 

envolvendo 65 hospitais de todo o país. Nesse estudo observou-se 16,7% 

do número de pacientes acometidos de sepse nas UTIs. A mortalidade 

global em 28 dias de internação foi de 46,6%. A mortalidade na sepse, 

sepse severa e choque séptico foi de 16,7%, 34,4% e 65,3%, 

respectivamente (Sales Júnior, 2006). 

Além da invasão microbiana, a SIRS pode surgir a partir de trauma, 

queimadura, pancreatite, pós-operatório de cirurgia cardíaca, rabdomiólise 

(Cotran et al., 2000). Para um melhor entendimento usaremos o modelo de 

invasão microbiana para explicar o mecanismo da sepse. 

A fisiopatologia da sepse é complexa e varia conforme a resposta do 

hospedeiro e as características do organismo infectante (Henkin, 2009). É 

um processo que envolve alteração local e sistêmica, que ainda não está 
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totalmente esclarecida. Sabe-se, porém, que ocorre uma inflamação 

excessiva do organismo, que por meio de feedbacks positivos e respostas 

sinérgicas de vários sistemas, há a potencialização da inflamação sem 

controle. Serão citadas as principais alterações presentes no quadro séptico. 

 O sistema imune inato é a primeira linha de defesa do organismo. 

Entre outras funções, esse tipo de sistema abrange: fagocitose de bactérias, 

resistência da pele à invasão por microorganismos e presença de 

substâncias na corrente sanguínea capazes de destruir microorganismos 

estranhos ou toxinas. A imunidade inata engloba as proteínas do sistema 

complemento, proteínas da fase aguda, monócitos, macrófagos, 

granulócitos, células dendríticas e linfócitos “natural killer”. Os neutrófilos e 

os macrófagos são os principais tipos de células do sistema imune inato 

(Mussi-Pinhata e Rego, 2005). 

Esse sistema reconhece os organismos invasores através de 

receptores que podem estar na superfície celular, nos compartimentos 

intracelulares ou por meio de substâncias secretadas no sangue ou nos 

fluidos teciduais.  

Essas estruturas presentes nos patógenos que provocam o 

reconhecimento nas células do sistema imune inato são conhecidas como 

PAMPs (padrões moleculares associados a patógenos – pathogen-

associated molecular patterns) (Kortgen et al., 2006). O lipopolissacarídeo 

(LPS) das bactérias gram-negativas é um exemplo de PAMPs e é 

reconhecido pelos receptores CD14 e os Toll-like (TLR) presentes no 

sistema imune inato (Fock, 2005). 
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 Quando o LPS liga-se ao CD14, que é encontrado na membrana de 

macrófagos, há uma ativação celular. Esse sinal de ativação é realizado por 

meio de um receptor do tipo transmembrana presente na célula-alvo, o TLR-

4 (Cohen, 2002; Russel, 2006). Juntamente com a molécula MD-2, também 

presente nessa célula, forma-se um complexo TLR-4/MD-2, que aumenta a 

sensibilidade do LPS e desencadeia o sinal de ativação celular. Depois 

disso, ocorre uma cascata de ativação até a mobilização do fator nuclear de 

transcrição kappa B (NF-ĸB), que tem como papel promover a expressão 

gênica de moléculas pró-inflamatórias, como fator de necrose tumoral alfa 

(TNF-α), interleucinas (ILs) e diversas citocinas pró e anti-inflamatórias 

(Baldwin Jr., 2001; Tak e Firestein, 2001). 

O TNF-α que é produzido por macrófagos, células dendríticas, 

neutrófilos, células endoteliais e linfócitos T (Bilate, 2007), é a primeira 

citocina liberada em resposta ao LPS. Seus efeitos deletérios estão 

relacionados à hipotensão, aumento da permeabilidade vascular, anorexia, 

dano à mucosa intestinal, hiperglicemia e ação direta no hipotálamo e 

hiperpirexia.  

Há diversas ILs liberadas no processo inflamatório durante a sepse, 

as principais são: IL-1, IL-6 e IL-10. 

 A IL-1 possui duas formas diferentes, a IL-1α e IL-1 β, ambas 

possuem efeitos sinérgicos e semelhantes ao TNF-α e são produzidas por 

monócitos, macrófagos, células endoteliais, epiteliais e pelo próprio TNF-α 

(Opal e DePalo, 1999, Bilate, 2007). Juntamente com o TNF-α a IL-1 β é 



15 

Revisão de Literatura 

capaz de amplificar a resposta imune inata e ativar o sistema imune 

adaptativo (Clausell e Brauner, 1999).  

 A IL-6 é induzida pelo TNF-α e IL-1 e possui, como outras citocinas, 

papel pró e anti-inflamatório. É um potente indutor de proteínas da chamada 

fase aguda, além de promover a liberação de células B e secreção de 

anticorpos (Ac) (Opal e DePalo, 1999).  

 A IL-10 produzida por macrófagos, células dendríticas, linfócitos T reg, 

é um potente inibidor do linfócito Th1, ou seja, é uma citocina anti-

inflamatória. Age também nos monócitos e macrófagos na síntese pró-

inflamatória. É sintetizada por monócitos e células B (Bilate, 2007; Opal e 

DePalo, 1999). 

 Existem outras citocinas produzidas durante a resposta séptica que 

possuem basicamente efeitos de feedbacks positivos, potencializando 

assim, ainda mais o processo inflamatório. 

 Entre os principais eventos que se observam com a excessiva 

produção de citocinas pró e anti-inflamatórias temos a ativação de moléculas 

de adesão, aumento do ácido aracdônico (AA), radicais livres de oxigênio, 

óxido nítrico (NO) e fator de ativação plaquetário (PAF). Todo esse 

descontrole de substâncias ocasiona um mau funcionamento dos órgãos 

vitais. Observa-se no processo da sepse o comprometimento sistêmico do 

organismo. A Figura 1 mostra resumidamente os eventos durante a sepse. 
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Figura 1: Modelo de invasão microbiana na sepse (Henkin et al., 2009). 
 

   

Em relação ao sistema nervoso central (SNC), as modificações dos 

níveis de citocinas na sepse podem comprometer o funcionamento cerebral, 

ocasionando um quadro conhecido como encefalopatia séptica. A alteração 

na permeabilidade da barreira cerebral sanguínea e o processo inflamatório 

acarretam alterações de inúmeras substâncias no SNC, o que pode levar 

alteração do estado mental do paciente. O LPS no cérebro ativa substâncias 

que induzem a produção de interleucinas (IL-1 e IL-6), TNF-α, NO sintetase, 

e por meio dos astrócitos, há um aumento da quantidade de prostaglandinas 

E. Conjuntamente, as microglias aumentam a expressão de receptores de 

prostaglandinas. O NO, as citocinas e as prostaglandinas modulam a 

neurotransmissão cerebral (Silva, 2007b), portanto na presença de um 

desequilíbrio dessas substâncias, podem ocorrer alterações de 
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funcionamento cerebral. O aumento das citocinas inflamatórias, como a IL-1, 

IL-6 e TNF-α está associado a alterações do comportamento, tais como 

prejuízo cognitivo, depressão e anorexia (Dantzer et al., 2000). O TNF-α 

também está relacionado à apoptose celular (Hotchkiss et al., 2002). 

Foram observados quadros de hemorragia cerebral, 

hipercoagulabilidade, microabcessos e ainda leucoencefalopatia multifocal 

necrotizante no paciente séptico (Sharshar et al., 2004; Sharshar et al., 

2005). Além disso, essa alteração de permeabilidade da barreira 

hematoencefálica, em conjunto com as alterações hemodinâmicas, pode 

contribuir para a ocorrência de isquemia cerebral (Bowton et al., 1989; 

Booke et al., 2003).  

Na tentativa de controlar todo esse aumento de produção de citocinas 

inflamatórias, o organismo também pode desencadear uma resposta 

exagerada de diversas citocinas antagonistas àquelas inflamatórias, ou seja, 

citocinas anti-inflamatórias. Quando isso ocorre de forma exagerada, 

aumentam-se também as infecções secundárias, que caracterizam o quadro 

de síndrome da resposta anti-inflamatória compensatória (Holub, 2007). 

Com todas essas alterações, a sepse promove o comprometimento 

do equilíbrio de sistemas e órgãos, acarretando doenças miocárdicas, 

hemodinâmicas, circulatórias, respiratórias, renais, intestinais, hormonais e 

neurológicas. 
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3.3. Sistema Auditivo  

 

 

O sistema auditivo é dividido anatomicamente em periférico e central. 

A última estrutura do sistema auditivo periférico é o nervo auditivo (NA). O 

NA possui dois tipos de fibras, as do tipo I, que correspondem a 90% do total 

de fibras, são mais mielinizadas e fazem conexão com as células ciliadas 

internas. Já as do tipo II correspondem a 10%, são menos mielinizadas do 

que as do tipo I e fazem conexão com as células ciliadas externas.  O NA 

possui uma organização tonotópica, ou seja, fibras que respondem melhor 

para sons de alta, média e baixa frequência (Spoendlin, 1972). 

 

3.3.A. Sistema Nervoso Auditivo Central 

 

 O núcleo coclear (NC) é a primeira estação auditiva central. O NC 

possui três divisões: dorsal, ventral posterior e ventral anterior.  Possui 

diferentes tipos celulares, sendo que cada grupo parece estar relacionado a 

uma função específica que se divide em codificar, reter e transmitir as 

características de frequência, intensidade e duração do estímulo sonoro 

(Balen, 1997; Ferés e Cairasco, 2003). 

 A estrutura seguinte é o complexo olivar superior (COS). O COS 

possui células multi e bipolar e basicamente duas divisões anatômicas: a 

lateral e a medial. A tonotopia continua preservada nessa estrutura. É o 

primeiro local onde há representação bilateral do sinal acústico. O COS é 
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sensível à diferença temporal e de intensidade entre as orelhas, dessa 

maneira, essa estrutura está relacionada às funções auditivas de fusão, 

lateralização e localização sonora (Joris e Yin, 1995). 

 Após o COS, vem o lemnisco lateral (LL), com duas divisões: núcleo 

dorsal e núcleo ventral. Essa estrutura também é sensível à diferença de 

intensidade e de tempo interaural (Musiek e Baran, 2007). É a estrutura que 

mais contribui para a resposta da onda V do potencial evocado auditivo de 

tronco encefálico (Möller et al., 1981). 

 O colículo inferior (CI) recebe vias ipsi e contralateralmente do LL 

(parte do núcleo dorsal), NC e COS, e ipsilateralmente do LL (parte do 

núcleo ventral) (Adams, 1979). É a primeira estrutura sensível a duração do 

estímulo sonoro (Faure et al., 2003). O CI possui neurônios que respondem 

a estímulos contralaterais, monoaurais e binaurais e neurônios que 

respondem à estimulação monoural de cada orelha. Dessa forma, o CI 

também está associado à percepção auditiva de diferença de intensidade e 

de tempo (Litovsky et al., 2002).   

 O corpo geniculado medial (CGM) é a próxima estrutura central. Ele 

está localizado no tálamo. O CMG possui três divisões: medial, dorsal e 

ventral. Ele recebe principalmente vias ipsilaterais do CI. As vias neurais do 

CMG levam as informações para a cápsula interna, cápsula externa e área 

auditiva secundária, e ainda para a amígdala, onde parece haver a 

associação auditiva-emocional no cérebro (Musiek e Baran, 2007). 

 O córtex auditivo primário e secundário recebem informações do 

CMG, essa via é conhecida como tálamo-cortical. No córtex auditivo 
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encontram-se vários mapas tonotópicos, que são responsáveis pelo 

reconhecimento das características específicas de um som. Muito embora 

haja os mapas tonotópicos, grande parte dos neurônios do córtex auditivo 

não responde a frequências específicas da cóclea. Acredita-se que ocorra 

uma associação de diferentes frequências sonoras entre si, ou ainda 

associações com outras informações provenientes de outras áreas do córtex 

(Guyton, 1997). 

 O córtex auditivo está associado à discriminação do padrão tonal, do 

padrão de sons sequenciais, da detecção de “gaps” e ao significado do som 

escutado (córtex auditivo) (Musiek e Baran, 2007). 

 O corpo caloso conecta os dois hemisférios cerebrais. É o maior trato 

de fibras no cérebro humano. Ele é composto por largos axônios 

mielinizados que cursam de um hemisfério para o outro. Tem função de 

transferir a informação auditiva de um hemisfério para o outro (Bellis, 1996). 

 

3.4. Potencial Evocado Auditivo (PEA) 

 

 

Os potenciais evocados auditivos (PEAs) refletem a atividade 

bioelétrica gerada por meio da alteração do potencial de membrana através 

de uma estimulação acústica. Eles podem ser classificados de acordo com: 

latência, sendo possível ser de curta, média e longa latência; fonte geradora 

(potencial coclear e do nervo coclear, tronco encefálico ou subcortical e 

cortical); posição dos eletrodos em relação à sua fonte geradora (campo 
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distal ou proximal); e ainda como endógeno, que depende de alterações de 

resposta do indivíduo, como a atenção, ou exógeno, que depende muito 

mais das características do estímulo, como taxa de apresentação, 

intensidade e polaridade (Hall, 1992). 

 

3.4.A. Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) 

  

O PEATE é um conjunto de sete ondas que aparecem nos primeiros 

10 ms da apresentação, portanto de curta latência, e tem como principal 

objetivo avaliar a integridade do tronco auditivo cerebral (Jewett e Williston, 

1971).  

Esse potencial pode ser captado por meio de eletrodos de superfície 

localizados em uma das orelhas (eletrodo de referência), na fronte (Fz), ou 

no topo de cabeça (Cz) (eletrodo ativo) e eletrodo terra, que pode ser 

posicionado em uma das mastoides. O estímulo auditivo é apresentado por 

fones de inserção ou tipo concha. Estímulos com taxa de apresentação 

variando entre 13 a 30 pulsos por segundo são recomendados na rotina 

clínica. As respostas são captadas, filtradas, amplificadas e promediadas em 

um aparelho específico e mostradas em um computador (Hall, 1992).  

É uma avaliação objetiva, pois não necessita de resposta do 

indivíduo. Para a realização do exame o paciente pode estar dormindo, 

acordado ou sedado, pois não há influência do nível de consciência 

(Amadeo e Shagass, 1973).  
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 O PEATE consiste no surgimento de sete ondas, porém clinicamente 

apenas as ondas I, III e V são utilizadas. Para cada onda há um local 

gerador e sua análise ocorre através do valor de latências absolutas e dos 

valores interpicos. A partir dos dois anos de idade, as respostas se 

assemelham à de um adulto, porém antes disso, devido ao processo 

maturacional ainda presente nas vias auditivas, ocorre aumento das 

latências absolutas e interpicos (Lauffer e Wenzel, 1990).  

A onda I tem seu local de origem na porção distal do NA; a onda II, na 

porção proximal do NA; a onda III, nos NCs; a onda IV, no COS, e a onda V, 

no LL (Hashimoto et al., 1981; Moller e Jannetta, 1982; Moore, 1987).  

 O exame PEATE pode ter finalidade de neurodiagnóstico, ou seja, 

investigar a integridade do tronco encefálico; dessa forma, o exame é 

realizado com um som de forte intensidade (80dBnNA) ou pode também ter 

o objetivo de pesquisar o limiar eletrofisiológico, nesse caso o avaliador 

diminui a intensidade até onde conseguir visualizar a onda V.  

 Para a realização do PEATE, podem-se utilizar diversos tipos de 

estímulos, sendo que os mais usados são o clique e o tone burst. O estímulo 

clique corresponde a um estímulo transitório, de início abrupto, com curta 

duração que promove um disparo sincrônico dos neurônios do NA. Possui 

espectro entre as frequências de 1000 a 4000 Hz (Hall, 1992). Por sua vez, 

o tone burst é um estímulo tonal, com duração breve, que possibilita a 

avaliação de frequências específicas (Hyde, 1985). 

 O PEATE é considerado um potencial exógeno, por isso suas 

respostas podem ser modificadas conforme alguns parâmetros escolhidos. 
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Sabe-se que a polaridade exerce influência na latência de onda, sendo 

observada uma discreta diminuição na polaridade do tipo condensada (Lima 

et al., 2007). A intensidade também é fator importante para os valores de 

latência e amplitude de onda. Observa-se aumento da latência e diminuição 

da amplitude conforme a intensidade diminui. 

 Apesar de ser considerado um potencial exógeno, sendo influenciado 

por diversos parâmetros, o PEATE também pode ser influenciado frente a 

algumas situações adversas, tais como: presença de infecção no organismo, 

variação de temperatura e uso de anestésico. Isso porque nessas situações 

pode ocorrer alteração do metabolismo e funcionamento na transmissão 

sináptica. 

Indivíduos com quadro de infecção podem sofrer alterações 

sistêmicas, incluindo a expressão de diversas substâncias no organismo. 

Dessa maneira, pode haver alteração na transmissão de sinapses ou até 

mesmo no processo de apoptose de células cerebrais. Além disso, em 

algumas patologias, pode ocorrer presença de aumento da pressão 

intracraniana e a formação de abscessos, que podem comprimir áreas 

cerebrais. Nessas situações não é de se estranhar alguma alteração dos 

valores do PEATE. Em estudo com crianças com patologia cerebral, Goitein 

et al., 1983, relacionaram a diminuição de onda V com a presença de 

abscesso cerebral. 

A sepse que é um quadro de inflamação sistêmica também pode 

alterar as transmissões sinápticas e promover quadros de encefalopatia 

cerebral, como já citado anteriormente. Os trabalhos envolvendo os 
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potenciais evocados auditivos e sepse são escassos na literatura, 

principalmente envolvendo PEATE. 

Zauner et al., 2002, estudaram os potenciais somatossensoriais 

cortical (N20-N70) e subcortical (N13-N20) para avaliar a incidência da 

encefalopatia séptica em pacientes com sepse severa e choque séptico. A 

conclusão encontrada pelo grupo foi que esses potenciais são sensíveis 

para esse tipo de avaliação e o prejuízo dos mesmos esteve associado à 

severidade da doença.  

Em outro estudo de 2008, Rinaldi et al. também utilizaram os PEAs de 

média latência para identificar encefalopatia em pacientes sépticos, usando 

as mudanças do A-line autoregression Index (AAI). Os autores encontraram 

diferença estatisticamente significante nos grupos com sepse em relação ao 

grupo controle sem sepse.   

Até a finalização deste trabalho, não foi encontrada literatura 

relacionando PEATE e sepse. 

O PEATE também tem sido utilizado em eventos neurológicos, como 

a isquemia. Em 1984, Sohmer et al. verificaram a presença da onda I e 

ausência das demais ondas no PEATE em gatos submetidos à isquemia 

através da oclusão da carótida comum. Eles avaliaram o PEATE logo após o 

procedimento cirúrgico. Em 1987, Cowen et al. submeteram gerbils à 

oclusão da carótida central. Eles observaram diminuição de amplitude dos 

potenciais evocados somatossensoriais e aumento da condução de tempo 

no EP-P11 e nenhum efeito de condução de tempo em EP-P3. No processo 

de reperfusão foi observada diferença estatisticamente significante de 
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resposta após 4 horas, com aumento de amplitude nos potenciais 

somatossensoriais. 

 Em 1995 Inui et al. verificaram as latências das ondas do PEATE 

após a oclusão da artéria cerebelar ântero-inferior em ratos nos tempos de 

0, 6, 15, 30 e 60 minutos. Eles encontraram três achados distintos: ausência 

total de resposta, aumento de latências das ondas I e IV e ainda, ausência 

de respostas seguida de ressurgimento de ondas. Os autores afirmaram que 

tal fato pode estar associado com à taxa de irrigação sanguínea na cóclea. 

 Com relação à anestesia, existem diversos tipos de drogas com 

diferentes mecanismos de ação que são capazes de deprimir o sistema 

nervoso central (SNC). Estudos relatam pouca ou nenhuma interferência nos 

valores do PEATE com uso dos barbitúricos (Sutton et al., 1982), e com uso 

de hidrato de cloral, sendo que este é amplamente usado na rotina clínica 

(Palaskas et al., 1989). Os barbitúricos assim como a maioria dos 

benzodiazepínicos, deprimem o SNC, aumentam a ação do GABA (Gamma-

AminoButyric Acid), que via de regra, é um neurotransmissor inibitório.  

Porém, outros anestésicos possuem diferentes mecanismos de ação, 

como a ketamina, por exemplo. Esse composto age como antagonista não 

competitivo do receptor NMDA, um dos receptores do glutamato. A ketamina 

interfere na ação desse aminoácido excitatório, bloqueando o canal aberto 

e/ou ligando-se ao canal fechado, causando uma diminuição na freqüência 

de abertura do canal. Com isso, há uma diminuição da ação do glutamato, 

que é essencial para a sobrevivência neuronal (Miyake et al., 1998). 
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Os estudos envolvendo PEATE e o uso de Ketamina (Ketalar) 

associada ou não à xilazina (Rompun) são controversos. 

Bobbin et al., 1979, compararam o uso de ketamina (100mg/kg), 

pentobarbital (50mg/kg) e solução salina (1mL/kg) em ratos. Nesse estudo 

não foi observada diferença significante nas ondas no PEATE pré e pós-

injeção dos anestésicos em ratos. Cohen e Brite, 1982, não encontraram 

diferença de latência entre os anestésicos pentobarbital (40mg/kg), ketamina 

(44mg/kg), halotano e cloralose (50mg/ml), em gatos submetidos à avaliação 

do PEATE a 90dBnNA. O mesmo foi observado por Goss-Sompson e Kriss, 

em 1991, que compararam o uso de ketamina (90mg/kg) associado à 

xilazina (10mg/kg) e pentobarbital (40mg/kg) em ratos durante 70 minutos 

após aplicação das drogas. Também não houve diferença nos resultados de 

ondas do PEATE em nenhum grupo. 

 Em contrapartida, outros estudos revelam alteração de latências das 

ondas do PEATE com o uso da ketamina. 

 Em 1986, Sims e Horohov relataram aumento das latências das 

ondas III e IV após 5 e 35 minutos e aumento da onda V após 5, 10, 25 e 35 

minutos depois da injeção de dose de ketamina (10mg/kg) e xilazina 

(1mg/kg), em gatos.  

 Church e Gritzke, em 1987, estudaram a influência de injeção de duas 

doses de ketamina (100mg/kg) e duas doses de solução salina em ratos em 

PEATE nas intensidades de 70, 90 e 110 dBnNA. Eles observaram 

sucessivo aumento de latência após as doses de ketamina em todas as 

intensidades realizadas. Notaram, também, mudança de amplitude nesse 
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mesmo grupo. Por outro lado, o grupo submetido à injeção de solução salina 

não demonstrou mudança significante. 

 Em 1988, Smith e Mills avaliaram o PEATE com tone burst em gerbils 

adultos antes (situação de alerta) e após o uso de ketamina (50mg/kg), 

associada à xilazina (1mg/kg), (sob anestesia). Eles observaram discreto 

aumento da latência absoluta da onda P6 (onda VI) e aumento de amplitude 

das ondas P4 e P6 (ondas IV e VI) nos registros dos animais quando em 

situação de anestesia. Os efeitos da anestesia na latência foram 

independentes da frequência do estímulo. 

 Van Looij et al., 2004, também constataram aumento de latências 

absolutas e interpicos no PEATE em ratos sob anestesia de ketamina 

(120mg/kg) e xilazina (7.5 mg/kg) quando comparados aos resultados do 

animal em situação de alerta (acordado) a 90dBnNA e, também, diferença 

na pesquisa de limiar entre os ratos com e sem anestesia. Os que estavam 

sob condição de anestesia apresentaram limiares maiores dos que os que 

estavam acordados.     

 Em humanos, Norrix et al.(2012), compararam a latência de ondas do 

PEATE em criança sob anestesia de sevoflurance com outro grupo controle 

submetido à avaliação do PEATE sem sedativo. Eles encontraram diferença 

significante na latência da onda V e aumento de latências interpicos I-III / I-V 

/ III-V no PEATE das crianças anestesiadas. 
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4. Métodos 

 

 

O presente estudo teve aprovação da Comissão de Ética para Análise 

de Projetos de Pesquisas da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas e da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (parecer n° 0456/09). 

A pesquisa foi realizada no Laboratório de Investigação Médica em 

Emergências Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (anexo A). 

 

4.1. Modelo Experimental 

 

 

Os animais utilizados foram 72 gerbils (Meriones unguiculatus), 

machos pesando entre 56 e 79 g (média de peso de 69g), entre três e cinco 

meses de vida, mantidos em condições ambientais controladas com ciclo 

claro/escuro (12/12 horas), temperatura na faixa de 22º a 27ºC, umidade de 

45 a 65% e ambiente higienizado, recebendo ração própria comum e água 

ad libitum, provenientes do biotério do Departamento de Clínica Médica da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

A razão para a utilização destes roedores foi por apresentarem uma 

falha na formação do polígono de Willis que determina uma irrigação única 

para 80% do parênquima cerebral. Dessa forma, a preparação cirúrgica do 

modelo experimental fica limitada à oclusão temporária das carótidas, 
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eliminando complicações desnecessárias e produzindo um resultado muito 

mais consistente. 

Os animais foram divididos em seis grupos experimentais, sendo que 

cada grupo foi composto por doze animais:  

1) SHAM (sem oclusão das carótidas);  

2) ISQUEMIA (com oclusão das carótidas);  

3) SEPSE; 

4) SHAM COM SEPSE 

5) ISQUEMIA COM SEPSE; 

6) CONTROLE (sem nenhum tipo de procedimento). 

 

4.2. Procedimentos de Isquemia e Sepse 

 

 

Para o procedimento da isquemia, os gerbils foram anestesiados com 

halotano 3% em mistura gasosa de oxigênio 30% e óxido nitroso 70% e 

submetidos à isquemia cerebral global por 7 minutos com oclusão bilateral 

das carótidas. As artérias carótidas foram expostas através de incisão 

mediana, para o clampeamento utilizando um tubo de polietileno através de 

um tubo de duplo lúmem fixado com clamps (Figura 2). 

Durante o período de isquemia (7 minutos) e seguido o período de 

reperfusão (30 minutos) os animais foram monitorados e mantidos em 

temperatura controlada de 36,0±0,2ºC. Em seguida os animais foram 

mantidos com ração e água ad libitum. 
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Os grupos shams passaram pelo procedimento cirúrgico, porém não 

sofreram a oclusão das carótidas. 

Esses dois grupos de animais realizaram o procedimento cirúrgico no 

primeiro dia de experimento. 

Em relação aos grupos com sepse, no segundo dia de experimento, 

ou seja, 24 horas após a isquemia, foi injetado 1 mg/kg de 

Lipopolissacarídeo – LPS - de Escherichia Coli serotype 026: B6 (SIGMA) 

por via intraperitoneal, induzindo dessa maneira inflamação (sepse) no 

animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Procedimento de isquemia realizado no gerbil. 
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4.3. Avaliação Eletrofisiológica 

 

 

Para a avaliação eletrofisiológica utilizou-se o equipamento da marca 

Biologic, modelo Navigator de dois canais. Os estímulos foram apresentados 

mediante fones de inserção 3B, posicionados na orelha esquerda dos 

animais, permanecendo a orelha direita não ocluída. A estimulação exclusiva 

da orelha esquerda foi escolhida por causa da inserção cirúrgica que foi feita 

pelo lado direito do animal. 

Antes de todos os registros, os animais foram anestesiados com 

injeção peritoneal de Ketamina (Parke-Davis, São Paulo, Brasil)- 100 mg/kg 

de peso do animal e Rompun, princípio ativo: xilazina (Bayer healthCare, 

São Paulo, Brasil) – 4 mg/kg do peso do animal, protocolo esse já utilizado 

pelo grupo do laboratório de Emergências Clínicas.  

O PEATE foi registrado mediante a utilização de três eletrodos, 

posicionados em Cz (de acordo com o sistema internacional 10-20), 

mastóide esquerda M1 (Jasper, 1958) e eletrodo terra. A mastoide esquerda 

foi utilizada como referência e a pata do animal foi utilizada para o eletrodo 

terra. Os animais permaneceram em uma situação de escuta passiva (Figura 

3). 
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Figura 3: Captação do Potencial Evocado Auditivo. 

 

Antes da colocação dos eletrodos, os pelos foram retirados, e uma 

pasta eletrolítica foi aplicada à pele dos animais, para propiciar uma melhor 

impedância. Após os eletrodos terem sido posicionados, a impedância foi 

checada, sendo mantida em um nível inferior a 5 K. 

Primeiramente foi realizada uma avaliação eletrofisiológica (PEATE) 

antes de qualquer procedimento para que essas medidas servissem como 

linha de base para todas as outras que foram realizadas (coleta pré, 

realizada no 1º dia de experimento). 

Foram, então, realizadas as coletas do PEATE nos seguintes 

períodos: 

1- 24 horas após a isquemia - 2º dia de experimento –coleta A; 

2- duas, quatro e oito horas após a aplicação de LPS - 2º dia de 

experimento, coletas B, C e D, respectivamente; 

3- 24 horas após aplicação do LPS – 3º dia de experimento – coleta 

E;  
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A Figura 4 mostra as fases de registro do PEATE bem como a ordem 

dos procedimentos utilizados. 

 

 

 

Figura 4: Registro das coletas do PEATE. 

 

Os resultados foram comparados nas situações pré e pós-realização 

do evento isquêmico e aplicação do LPS, sendo que cada animal foi seu 

próprio controle, além da comparação de cada um dos animais ao grupo 

sham e grupo controle, ou seja, foram realizadas comparações intra e 

intergrupos. 

Este estudo foi duplo cego, ou seja, os animais não foram 

identificados no grupo em que pertenciam durante a coleta do PEATE. 

 

 

4.3.1.  PEATE 

 

Para a captação do PEATE foram utilizados 2000 estímulos do tipo 

clique com polaridade rarefeita e velocidade de apresentação de 13 
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estímulos por segundo, intensidade de 80dBnNA e fone de inserção. As 

respostas foram captadas, amplificadas, digitalizadas, promediadas, filtradas 

utilizando-se um filtro passa/baixo de 100 Hz e um filtro passa/alto de 1500 

Hz. A janela de registro utilizada foi de 10.66 ms posterior à estimulação. 

Todas as respostas foram reproduzidas garantindo, assim, a 

reprodutibilidade do potencial adquirido. 

A faixa de audibilidade do animal utilizado encontra-se entre 1 e 

20KHz (Ryan, 1976), dessa maneira, o clique mostra-se eficiente para a 

avaliação da audição nesses animais.  

Para a avaliação do PEATE foi apenas considerada a onda V.  

  

4.4. Extração de RNA e PCR em Tempo Real 

 

A análise das citocinas realizada neste trabalho se deve ao fato de 

que foi utilizado como modelo experimental o gerbil. Os níveis de citocinas 

na sepse já estão bem estabelecidos no rato Wistar, porém para o gerbil 

ainda não há um protocolo bem definido, portanto foi necessário avaliar as 

citocinas como uma forma de caracterizar os grupos estudados.   

Para a análise das citocinas, utilizou-se o método de extração de RNA 

(Ácido ribonucleico) e PCR (do inglês, Polymerase Chain Reaction) em 

tempo real. Tal método permite a quantificação das amostras amplificadas 

em tempo real, dessa maneira, obtêm-se níveis de expressão gênica 

quantitativamente (Novais e Pires-Alves, 2004). 

Realizou-se a extração de RNA das células (leucócitos) do sangue 

utilizando 1 ml do reagente TRIzol®. Neste foi adicionado 200 µl de 
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clorofórmio, seguindo-se vigorosa homogeneização por 15 segundos e 

incubação à temperatura ambiente por 3 minutos. A separação de fases foi 

feita por centrifugação a 12.000g por 15 minutos a 4º C. O RNA presente na 

fase aquosa (superior) foi transferido para outro tubo e precipitado pela 

adição de 0,5 mL de isopropanol por 10 minutos à temperatura. 

Posteriormente, a amostra foi centrifugada a 12.000g por 10 minutos a 4ºC. 

O sedimento foi lavado com 1 mL de etanol a 75% (com uso do vortex), 

centrifugado a 7.000g por 5 minutos, seco à temperatura ambiente e 

ressuspenso em água tratada com DEPC (dietilpirocarbonato). 

Para a quantificação dos RNAs as amostras foram diluídas em água 

DEPC (diluição 1:100) e a absorbância da amostra foi determinada por 

espectrofotometria nos comprimentos de onda de 260nm (correspondente 

ao pico de absorção de RNA) e 280 nm (correspondente ao pico de 

absorção de proteínas). 

Os níveis de transcritos das citocinas investigadas foram 

determinados por PCR em tempo real, utilizando termociclador Applied 

Biosystems StepOne ™ , com primers específicos para cada gene. Os 

resultados expressos pelo método 2-∆∆CT (Livak et al., 2001; Pfaffl et al., 

2001), usando o gene housekeeping gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase 

(GAPDH), conforme descrito por Toyoda et al., 2009.   

A reação de PCR em tempo real foi realizada utilizando o kit 

SuperScript™III Platinum®SUBR®Green One-Step (Invitrogen Life Science, 

USA). Cada reação foi realizada com 15 µl, contendo 1,45 µl de água 

deionizada estéril; 7,5 µl de 2x SYBR Green Reaction Mix (Invitrogen); 0,3 µl 
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de cada primer a 10nM; 0,3 µl de SuperScript III RT/Platinum Taq Mix a 

10pmol/µl; 0,15 µl de ROX Reference Dye e 5 µl de amostra (100ng de 

RNAm diluído em água DEPC). Todas as reações foram acompanhadas de 

controle negativo (todos os componentes da reação, exceto a amostra). 

No Quadro a seguir encontram-se as sequências dos primers e 

condições de cada reação. 

 

Quadro 1: Sequências de primers para a PCR. 

Gene primer anneling Gene Bank 

accession 

IL-10 
5’-CAGGGCTCCTGAAAGAGTTA–3’ 

5’-AGAATGAGGTCAGGGGAATC-3’ 

 
L37781 

IL-6 
5’-ATGGCTGAAGTCCAAGACC-3’ 

5’-GGAATGTCCTCAGCTTGGTA-3’ 

 
AB164706 

TNFα 

5’-GCCCCACCTCGTGCTCCTCAC-3’ 

5’-

GGCAGGGGCTCTTGATGGCAGACA

G-3’ 

 

AB177841 

GAPD

H 

5’-

AACGGCACAGTCAAGGCTGAGAAC

G-3’ 

5’-

CAACATACTCGGCACCGGCATCG-3’ 

 

AB040445 
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 Foram coletadas as citocinas nos tempos de 2 e 4 horas após a 

aplicação de LPS. As citocinas analisadas foram a TNF-α, Il-6 e IL-10. Esse 

protocolo foi escolhido com base na experiência do grupo de estudo do 

laboratório de Emergências Clínicas, que em trabalhos anteriores 

encontraram o pico das citocinas em questão após o período de 2 e 4 horas 

em ratos Wistar(Barbeiro, et al., 2010; Melo et al., 2010). 

A análise dessas citocinas não foi realizada no mesmo animal em que 

houve a coleta do PEATE, pois devido à quantidade necessária de sangue 

para esse tipo de análise, o gerbil, por ser um animal pequeno, não resistiria 

aos procedimentos posteriores, inviabilizando a coleta do PEATE , 

principalmente naqueles que já estavam debilitados (grupos isquêmicos e 

sépticos). Porém, os mesmos procedimentos cirúrgicos de tempo e injeção 

de substância foram realizados da mesma maneira daqueles que foram 

submetidos à coleta do PEATE. 

   

  

4.5. Método Estatístico  

 

Para esse estudo os valores da onda V do PEATE foram comparados 

entre os grupos estudados – análise intergrupos- com o objetivo de verificar 

as diferenças entre cada grupo nas diferentes situações de coleta. Para essa 

análise, utilizaram-se os testes ANOVA e Tukey (Field, 2009).  
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Também foram comparados os valores da onda V no mesmo animal 

de cada grupo –análise intragrupos- nas diferentes situações de coleta. Para 

essa análise foi utilizado o teste de Friedman (Bussab e Morettin, 2002). 

E para avaliar os níveis de citocinas e compará-los entre os grupos 

foram utilizados os testes ANOVA e Tukey (Field, 2009). 

Diferenças inferiores a 0,05 (p<0,05) foram consideradas 

significantes. 
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5. Resultados 

 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos na análise 

das citocinas no decorrer da sepse, e os valores de latência da onda V do 

PEATE nos grupos estudados em todos os momentos de coleta em uma 

análise intra e intergrupos. 

Para facilitar a explanação, os resultados serão divididos em três dois 

tópicos:  

 análise das citocinas; 

 análise da latência da onda V do PEATE, em relação a sepse e 

isquemia; 

 análise da latência da onda V do PEATE, em relação a 

influência do anestésico. 

 

 

5.1.  Análise das citocinas – caracterização dos grupos estudados 

 

 

              As Tabelas e Gráficos que seguem mostram os resultados 

encontrados no sangue dos animais dos diferentes grupos estudados, nas 

diferentes horas após os procedimentos realizados. 

             Foram analisadas as citocinas IL-6, TNF-α e IL-10 nos intervalos de 

2 e 4 horas. 
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Gráfico IL-6 (n=54) 

  

Gráfico 1: Nível da citocina IL-6 nos diferentes grupos estudados. 
IR=grupo isquêmico  
 

 

Tabela 1: Valores da citocina IL-6 entre os grupos estudados.  

IL-6 Controle LPS 2hr Sham 2hr Sham/LPS 2hr IR 2 hr IR/LPS 2hr LPS 4hr Sham 4hr Sham/LPS 4hr IR 4 hr 

Controle 
(n=4)       ---       ---       ---       ---       ---       ---       ---       ---       ---       --- 

LPS 2hr 

(n=3) p<0.001       ---       ---       ---       ---       ---       ---       ---       ---       --- 

Sham 2hr 

(n=5) NS p<0.001       ---       ---       ---       ---       ---       ---       ---       --- 

Sham/LPS 2hr 

(n=6) p<0.001 p<0.001 p<0.001       ---       ---       ---       ---       ---       ---       --- 

Isquemia  2 hr 

(n=6) NS p<0.001 NS p<0.001       ---       ---       ---       ---       ---       --- 

Isquemia/LPS 
2hr (n=5) p<0.001 NS p<0.001 p<0.001 p<0.001       ---       ---       ---       ---       --- 

LPS 4hr 

(n=5) p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001       ---       ---       ---       --- 

Sham 4hr 

(n=5) NS p<0.001 NS p<0.001 NS p<0.001 p<0.001       ---       ---       --- 

Sham/LPS 4hr 

(n=6) p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001       ---       --- 

Isquemia  4 hr 

(n=5) NS p<0.001 NS p<0.001 NS p<0.001 p<0.001 NS p<0.001       --- 

Isquemia/LPS 

4hr 

(n=4) p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 

NS= não significante  
     N= número de animais 
   IR=grupo isquêmico 
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           Observa-se no Gráfico 1 o aumento da citocina IL-6 principalmente 

nos seguintes grupos : LPS, Sham/LPS, Isquemia/LPS – 2 e 4 horas. Sendo 

observado um aumento significativo (Tabela 1) entre a segunda e quarta 

hora após a aplicação de LPS. Observa-se um pico dessa citocina no 

período de 4 horas. Não foi observada diferença significante entre os grupos 

controle, isquemia e sham. 

 

 
Gráfico TNF –α (n=58) 
 

 
 

Gráfico 2: Nível da citocina TNF – α nos diferentes grupos estudados. 

IR=grupo isquêmico 
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Tabela 2: Valores da citocina TNF- α entre os grupos estudados. 

NS= não significante  
     N= número de animais 
   IR=grupo isquêmico 

 

 

 

O Gráfico 2 que corresponde ao nível de TNF-α possui grande pico no 

grupo LPS-4 horas, com valor de significância entre todos os outros grupos. 

Observa-se também aumento do nível dessa citocina em todos os demais 

grupos após 4 horas, mesmo aqueles sem aplicação de LPS (sham e 

isquêmico), com valores significantes entre os grupos de 2 e 4 horas, 

conforme mostra a Tabela 2.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

TNF Controle LPS 2hr Sham 2hr Sham/LPS 2hr IR 2 hr IR/LPS 2hr LPS 4hr Sham 4hr Sham/LPS 4hr IR 4 hr 

Controle 
(n=4)       ---       --- 

      --- 
      ---       ---       ---       ---       ---       ---       --- 

LPS 2hr 

(n=3) NS       --- 

      ---       

      ---       ---       ---       ---       ---       ---       --- 

Sham 2hr 
(n=6) NS NS 

      --- 
      ---       ---       ---       ---       ---       ---       --- 

Sham/LPS 2hr 

(n=6) NS NS NS       ---       ---       ---       ---       ---       ---       --- 

Isquemia 2 hr 

(n=6) NS NS NS NS       ---       ---       ---       ---       ---       --- 

Isquemia/LPS 

2hr (n=6) NS NS p<0.05 NS NS       ---       ---       ---       ---       --- 

LPS 4hr 

(n=5) p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001       ---       ---       ---       --- 

Sham 4hr 
(n=6) p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001       ---       ---       --- 

Sham/LPS 4hr 

(n=6) p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.01       ---       --- 

Isquemia 4 hr 
(n=6) p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 NS p<0.01       --- 

Isquemia /LPS 

4hr (n=4) p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 
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Gráfico IL-10 (N=53) 
 

 
 
Gráfico 3: Nível da citocina IL-10 nos diferentes grupos estudados 
IR=grupo isquêmico 
 

 

 

Tabela 3: Valores da citocina IL-10 entre os grupos estudados.  

IL-10 Controle LPS 2hr Sham 2hr Sham/LPS 2hr IR 2 hr IR/LPS 2hr LPS 4hr Sham 4hr Sham/LPS 4hr IR 4 hr 

Controle 

(n=3)       ---       ---       ---       ---       ---       ---       ---       ---       ---       --- 

LPS 2hr 

(n=3) NS       ---       ---       ---       ---       ---       ---       ---       ---       --- 

Sham 2hr 
(n=5) NS NS       ---       ---       ---       ---       ---       ---       ---       --- 

Sham/LPS 2hr 

(n=6) NS NS NS       ---       ---       ---       ---       ---       ---       --- 

Isquemia 2 hr 

(n=6) NS NS NS NS       ---       ---       ---       ---       ---       --- 

Isquemia/LPS 
2hr 

(n=5) NS NS NS NS NS       ---       ---       ---       ---       --- 

LPS 4hr 
(n=5) NS NS NS NS NS NS       ---       ---       ---       --- 

Sham 4hr 

(n=6) NS NS NS NS NS NS NS       ---       ---       --- 

Sham/LPS 4hr 

(n=6) p<0.05 NS p<0.001 p<0.01 p<0.01 p<0.01 NS NS       ---       --- 

Isquemia 4 hr 
(n=4) NS NS NS NS NS NS NS NS NS       --- 

Isquemia/LPS 

4hr 

(n=4) NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

NS= não significante  
     N= número de animais 
   IR=grupo isquêmico 
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 Já na análise do nível de IL-10, uma citocina anti-inflamatória, 

observa-se diferença estatisticamente significante entre o grupo sham/LPS 

4horas e os grupos controle, sham 2 horas, sham/LPS 2 horas, isquemia 2 

horas, isquemia/LPS 2 horas que pode ser visto na Tabela 3.  

 

 

5.2. Análise do PEATE 

 

 

O presente estudo utilizou 72 gerbils, sendo que cada grupo teve um 

total de doze animais. 

          A Tabela 4 mostra média e desvio padrão das latências do PEATE por 

grupo em todos os momentos do estudo. É possível observar uma diferença 

nos valores da primeira coleta (pré) e última coleta (E) em todos os grupos 

que foram submetidos à sepse (sepse,sham com sepse e isquemia com 

sepse). Observa-se o contrário nos grupos que não foram submetidos à 

sepse (controle, isquemia e sham).  
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Tabela 4: Média e desvio padrão (DP) das latências da onda V do PEATE por 

grupo em todos os momentos do estudo, e N correspondente.  

COLETA CONTROLE 

(N=12) 

SEPSE 

(N=12) 

ISQUEMIA 

(N=12) 

SHAM 

(N=12) 

ISQUEMIA/ 

SEPSE 

(N=12) 

SEPSE/SHAM 

(N=12) 

PRÉ 3,03±0,18 3,03±0,20 2,99±0,12 2,99±0,23 3,03±0,18 3,01±0,19 

A 3,00±0,13 3,08±0,19 3,04±0,16 2,97±0,15 3,15±0,33 3,07±0,14 

B 3,45±0,50 3,69±0,45 3,30±0,19 3,40±0,38 3,55±0,40 3,64±0,57 

C 3,95±0,61 4,22±0,52 3,75±0,62 4,10±0,61 4,01±0,56 4,07±0,86 

D 3,63±0,55 3,75±0,41 3,41±0,54 3,97±0,53 4,00±0,67 4,20±0,72 

E 2,98±0,23 3,99±1,03 3,02±0,21 3,10±0,30 4,42±0,93 4,52±0,61 

         

 

Abaixo encontram-se os Gráficos correspondentes a cada valor de latência 

da onda V nos diferentes momentos de coleta. 
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Gráfico 4: Média da latência da onda V do PEATE nas diferentes situações 

de estudo dos grupos: Controle (A), Isquemia (B), Sepse (C), Sham (D), 

Isquemia e Sepse (E) e Sham e Sepse (F). 

              Foi realizada a média geral, obtida pelo método “Grand-Averaged” , 

de cada onda coletada do PEATE de todos os grupos nos diferentes 

B 

D C 

F E 

A 
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momentos de coleta (pré, A, B, C, D e E) e o resultado pode ser visto na 

Figura 5. 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Traçado da média do PEATE em cada grupo estudo em todos os 

momentos de coleta (pré, A, B, C, D e E). 
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5.2A. Análise da latência da onda V do PEATE em relação à sepse e 

isquemia. 

 

 

Para a análise da latência da onda V do PEATE em relação à sepse e 

isquemia utilizou-se a análise intergrupos. 

 

Análise Intergrupos: 

            Foram comparados todos os grupos em todas as situações de coleta. 

A Tabela 5 mostra as situações e grupos onde houve piora do PEATE. 

Pode-se observar diferença estatisticamente significante principalmente na 

situação E entre os grupos que possuíam LPS e os que não tinham. 
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Tabela 5: Comparação intergrupos das médias das latências das ondas V do 

PEATE nas diferentes situações do estudo.  

 Pré Coleta A Coleta B Coleta C Coleta D Coleta E 

Sepse x 

Isquemia 

NS NS NS NS NS .007 

Sepse x 

Isquemia/sepse 

NS NS NS NS NS NS 

Sepse x  

Controle 

NS NS NS NS NS .005 

Sepse x sham NS NS NS NS NS .022 

Sepsex 

sham/sepse 

NS NS NS NS NS NS 

Isquemiax 

isquemia/sepse 

NS NS NS NS NS .000 

Isquemiax controle NS NS NS NS NS NS 

Isquemiax sham NS NS NS NS NS NS 

Isquemiax 

sham/sepse 

NS NS NS NS .030 .002 

Isquemia/sepse x 

controle 

NS NS NS NS NS .000 

Isquemia/sepse x 

sham 

NS NS NS NS NS .000 

Isquemia/sepse x 

sham/sepse 

NS NS NS NS NS NS 

Controlex sham NS NS NS NS NS NS 

Controlex 

sham/sepse 

NS NS NS NS NS .002 

Shamx 

sham/sepse 

NS NS NS NS NS .005 

NS: não significante 
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5.2B. Análise da latência da onda V do PEATE em relação à influência do 

anestésico. 

 

 

Para a análise da latência da onda V do PEATE em relação à 

influência do anestésico utilizou-se a análise intragrupo. 

  

 

Análise intragrupo: 

                Para a análise intragrupo foram apenas utilizados os animais que 

sobreviveram até a coleta E. Nessa análise é possível observar o efeito da 

anestesia em todos os grupos. Observa-se uma diferença significativa 

(p≤0,05) da onda V entre os momentos pré e C; pré e D; A e C; A e D na 

maioria dos grupos (com exceção do grupo sham/sepse). Essas coletas 

foram feitas no segundo dia, em que foi utilizado quatro doses de 

anestésico, ou seja, havia um acúmulo da substância ketamina no animal. 

Observa-se aumento, inclusive, no grupo controle. 

                 É possível também observar os valores significativos nos grupos 

que possuem aplicação de LPS entre as ondas pré e ondas E, mostrando a 

piora individual dos animais desses grupos. (Tabela 6). 
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Tabela 6: Comparação intragrupos das médias das latências das ondas V do 

PEATE nas diferentes situações de coleta.  

 Sepse 

(N=11) 

Isquemia 

(N=12) 

Sham 

(N=11) 

Sham/ 

Sepse 

(N=4) 

Isquemia/ 

Sepse 

(N=11) 

Controle 

(N=12) 

Pré X A NS NS NS NS NS NS 

Pré X B .038 NS NS NS NS NS 

Pré X C .014 .006 .003 NS .003 .000 

Pré X D .000 NS .003 NS .038 .028 

Pré X E .046 NS NS .037 .001 NS 

A X B NS NS NS NS NS NS 

A X C .000 .004 .000 NS .014 .000 

A X D .031 NS .000 NS NS .007 

A X E NS NS NS NS .003 NS 

B X C NS NS NS NS NS NS 

B X D NS NS NS NS NS NS 

B X E NS NS NS NS NS NS 

C X D NS NS NS NS NS NS 

C X E NS NS .038 NS NS .000 

D X E NS NS .038 NS NS .005 

NS: não significante. 
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6. Discussão 

 

A discussão será dividida em três tópicos de acordo com os objetivos 

propostos nesse trabalho.  

 

6.1. Análise de Citocinas do Sangue dos Animais – Caracterização dos 

Grupos Estudados. 

 

O objetivo dessa análise foi caracterizar os grupos estudados, 

demonstrando a inflamação por meio do nível de citocinas IL-6, TNF-α e IL-

10 presentes em cada grupo. 

Em relação à citocina IL-6, no Gráfico 1, observa-se um nível dessa 

citocina maior nos grupos com sepse 2 e 4 horas após a injeção do LPS. 

Essa citocina é liberada no desenvolvimento da sepse e possui caráter 

inflamatório (Opal e DePalo, 1999). Se compararmos os grupos com sepse 

com os demais que não receberam a aplicação de LPS, veremos uma 

diferença estatisticamente significante entre eles. O mesmo ocorre entre os 

grupos de 2 e 4 horas com sepse, demonstrando que essa citocina aumenta 

no decorrer do tempo, no desenvolvimento da inflamação. Esse achado é 

compatível com dados encontrados na literatura (Melo, 2010) e 

caracterizam, dessa forma, os grupos que estão inflamados, ou seja, 

aqueles que receberam a aplicação de LPS. 

O LPS presente na superfície celular das bactérias gram-negativas 

provoca o reconhecimento do sistema imune inato (Fock, 2005), e a partir 
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disso inicia-se um processo inflamatório no organismo do animal, e através 

de eventos em cascata, com aumento da produção de moléculas 

inflamatórias, ocorre o quadro de sepse (Baldwin Jr., 2001). 

Especificamente, a produção da interleucina IL-6 está presente na fase 

aguda da inflamação e promove a liberação de células B e secreção de Ac, 

promovendo, dessa forma, uma potencialização do processo inflamatório 

(Opal e DePalo, 1999). Nesse estudo a indução da sepse foi feita através da 

aplicação intraperitoneal da substância de LPS no gerbil.  

Já no Gráfico 2 observa-se o nível de TNF-α. É possível observar um 

aumento dessa citocina após 4 horas, tanto nos grupos que receberam a 

aplicação de LPS como nos que não receberam, mas que passaram por 

procedimento cirúrgico (sham/isquemia). O aumento dessa citocina está 

presente em situações cirúrgicas, como resposta do organismo afetado 

(Funes, 2005), e durante a sepse é a primeira citocina liberada. O TNF-α 

possui papel importante no desenvolvimento da inflamação e está 

relacionado aos quadros de hipotensão, aumento da permeabilidade 

vascular, anorexia, dano à mucosa intestinal, hiperglicemia e ação direta no 

hipotálamo (Bilate, 2007). 

Os grupos LPS/Sham e LPS/ Isquêmico demonstram um nível menor 

de TNF-α em relação ao grupo de LPS- 4 horas. Nesses animais que 

sofreram a isquemia cerebral ou apenas a cirurgia previamente, sem o 

clampeamento da carótida, houve o desencadeamento da inflamação 

causado pelo próprio procedimento cirúrgico, e quando foi injetado LPS 

posteriormente, as células imunológicas responderam com menor produção 
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de citocinas. Tal fato pode ser entendido como um mecanismo de pré-

condicionamento, já demonstrado em pesquisa em casos de infarto do 

miocárdio e isquemia hepática no transplante (Chiu et al., 2003; Breivik et 

al., 2011), que consiste na indução de breves períodos de isquemia 

seguidos de reperfusão, para tornar o órgão mais resistente a períodos mais 

longos de isquemia (Lima et al., 2000). No caso do presente estudo, o 

processo isquêmico e/ou cirúrgico parece ter deixado o animal menos 

vulnerável ao processo séptico.  

Os achados expostos no Gráfico 3 demonstram os valores da citocina 

IL-10. Observa-se diferença entre o grupo Sham/LPS 4 horas em relação 

aos demais de 2 horas e controle. Verifica-se também uma diferença não 

estatisticamente significante entre os grupos de 4 horas. A IL-10 é uma 

citocina anti-inflamatória, dessa maneira o aumento do seu nível com o 

decorrer do tempo significa a tentativa do organismo em “corrigir” a resposta 

do organismo, tanto nas situações cirúrgicas (grupos sham e isquemia) 

quanto após a aplicação de LPS. Além disso, no decorrer da sepse pode 

haver também um aumento exacerbado de citocinas anti-inflamatórias, 

promovendo a presença de infecções secundárias, caracterizando o quadro 

de síndrome da resposta anti-inflamatória compensatória e piorando as 

condições clínicas do indivíduo (Holub, 2007). Nesse estudo não 

acompanhamos a evolução do quadro séptico. Os animais foram 

sacrificados no terceiro dia, após a última coleta. 

 Dessa forma, conseguimos demonstrar histologicamente a 

inflamação do grupo de animais que receberam a aplicação de LPS, bem 
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como o desenvolvimento dos níveis de citocinas ao longo da doença no 

gerbil, caracterizando os grupos avaliados neste estudo. 

 

  

6.2. Análise Intergrupo do PEATE – Influência da Sepse e Isquemia 

 

O objetivo dessa análise foi avaliar os valores de latência do PEATE 

nos grupos shams, isquêmicos, sépticos e controle antes e após cada 

procedimento, visando observar a relação dos valores do PEATE com as 

respectivas situações em que os gerbils foram submetidos.  

O modelo utilizado nesse estudo, o gerbil (Meriones unguiculatus), 

possui faixa de audibilidade entre 1 e 20KHz (Ryan, 1976), dessa maneira, a 

estimulação do PEATE com o clique mostrou-se viável para a avaliação da 

audição nesses animais. Além disso, Smiths e Kraus, 1987, relataram que a 

maturação de latências de ondas do PEATE em gerbils ocorre entre 25 e 40 

dias após o nascimento. Nesse estudo, os animais tinham entre três e cinco 

meses de vida, portanto as respostas apresentadas não estavam 

relacionadas a nenhum processo maturacional. 

 Os dados das Tabelas 4 e 5 mostram os valores de onda V do PEATE 

nos diferentes grupos estudados. Na coleta E, é possível perceber a 

diferença entre os grupos submetidos à sepse (sepse, isquemia/sepse, 

sepse/sham) daqueles não submetidos à sepse (sham, isquêmico e 

controle). Com isso observamos um aumento de latência da onda V do 

PEATE no desenvolvimento da sepse (coleta E- 24horas após aplicação do 
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LPS), o que não se observa nos demais grupos avaliados e, também nos 

períodos de 2, 4 e 8 horas após a aplicação de LPS, já que não existe 

praticamente alteração significativa entre as coletas pré, A, B, C e D dos 

grupos sépticos com os demais. 

 Na presença de infecção grave, pode haver alteração nas vias 

auditivas centrais. Como resultado desse evento, podemos observar um 

prolongamento de resposta do PEATE (Welkoborsky e Lowitzsch, 1992; 

Bankaitis, 1995). A sepse, que é uma doença de caráter inflamatório, pode 

acarretar um mau funcionamento cerebral, devido ao aumento de citocinas 

que podem provocar, inclusive, apoptose celular (Hotchkiss et al., 2002) e 

alteração da neurotransmissão sináptica (Silva, 2007b). Isso pode justificar 

aumento de resposta na latência do PEATE nos grupos avaliados nesse 

estudo, após 24 horas da aplicação de LPS. O exame de 

eletroencefalograma também pode mostrar-se alterado na presença dessa 

patologia (Young et al., 1990).  

 Dessa forma, o PEATE pode ser útil como um preditivo para avaliar 

as condições clínicas e servir como medidor de prognóstico evidenciando a 

melhora ou não do indivíduo. Com essa perspectiva o PEATE tem sido cada 

vez mais estudado no quadro do coma cerebral (Jardim et al., 2008), já que 

é um exame não invasivo, confiável e apresenta reprodutibilidade mesmo 

em um ambiente eletricamente carregado, como nas Unidades de Terapia 

Intensiva (Hall e Tucker, 1986). 
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Os trabalhos envolvendo sepse e PEATE são escassos na literatura. 

Até a presente data deste escrito (março/2012) não foi achado nenhum 

trabalho publicado envolvendo PEATE e sepse.  

 Por outro lado, os grupos submetidos apenas à isquemia (sem 

aplicação do LPS) não apresentaram diferença estatisticamente significante 

daqueles sem isquemia e sem sepse. O valor de latência absoluta da onda V 

não se alterou entre a coleta pré e coleta E. Os trabalhos na literatura 

também são escassos e variam quanto ao tempo e modo de oclusão de 

irrigação sanguínea cerebral o que pode influenciar nos resultados 

encontrados. 

 No trabalho em questão, os animais foram submetidos à oclusão da 

carótida no primeiro dia de experimento, e o PEATE foi coletado após 24 

horas de tal procedimento. Foi analisado apenas o valor de latência da onda 

V. 

 Sohmer et al., 1984, avaliaram a onda I do PEATE em gatos 

submetidos à isquemia logo após a oclusão da carótida comum. Eles 

encontraram presença dessa onda e ausência das demais. No nosso estudo 

conseguimos avaliar a onda V do PEATE após 24 horas do procedimento 

isquêmico. 

Cowen et al., 1987, submeteram gerbils também à oclusão de 

carótida seguida do processo de reperfusão, porém eles avaliaram outro tipo 

de potenciais evocados – os somatossensoriais que avaliam outra região 

anatômica. Após a oclusão, eles observaram diminuição de amplitude dos 

potenciais avaliados e aumento da condução de tempo. Já no processo de 
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reperfusão foi observada uma diferença estatisticamente significante de 

resposta após 4 horas, com aumento de amplitude nos potenciais 

somatossensoriais. Analisando também os potenciais somatossensoriais, 

Zauner et al., 2002, avaliaram pacientes com sepse severa e choque 

séptico. Eles encontraram alteração nesses potenciais e o prejuízo dos 

mesmos esteve associado à severidade da doença. 

Tanto o estudo de Cowen et al., 1987, como o de Zauner et al., 2002, 

podem justificar os valores do PEATE mantidos antes e após a isquemia 

nesse estudo. O PEATE avalia a região de tronco encefálico, sabe-se que 

danos isquêmicos estão relacionados, principalmente, às regiões corticais 

(O´Sullivan, 1993), sendo que a área CA1 do hipocampo é a mais vulnerável 

a lesões isquêmicas, observando-se perda de neurônios nessa região 

(Kirino, 1982). Nos estudos realizados pelos autores com os potenciais 

somatossensoriais, os registros ocorrem em áreas mais centrais, que são 

mais atingidas nos quadros isquêmicos. Em trabalho realizado 

anteriormente, Moreira 2008, utilizou o potencial evocado auditivo de longa 

latência, o Mismatch Negativity, para avaliar lesões isquêmicas em gerbils 

submetidos a diferentes temperaturas após a lesão provocada.   

Inui et al., 1995, coletaram o PEATE em ratos submetidos à oclusão 

da artéria cerebelar ântero-inferior, porém em tempos muito menores do que 

os nossos (0, 6, 15 , 30 e 60 minutos após a oclusão), eles observaram um 

resultado heterogêneo, com diferentes respostas de latências do PEATE. 

Eles justificaram tal fato com a provável taxa de irrigação sanguínea na 

cóclea. No presente estudo, houve a oclusão das carótidas que no modelo 
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experimental utilizado é a única forma de irrigação cerebral, já que o gerbil 

não possui o Polígono de Willis, que é um conjunto de artérias que irrigam o 

cérebro (Levine e Shon, 1969). A primeira coleta do PEATE foi realizada 

após 24 horas da oclusão, dessa maneira, pode ter ocorrido alguma lesão 

na irrigação sanguínea, porém o próprio organismo pode ter se recuperado 

do evento. Dessa maneira, quando se registrou o PEATE nada se mostrou 

alterado nos grupos submetidos à isquemia  

 A conclusão da análise entre os grupos estudados é de que o PEATE 

se mostrou sensível ao grupo de gerbils submetidos à sepse, demonstrando 

um aumento da latência absoluta da onda V. O mesmo não ocorreu nos 

grupos submetidos à isquemia, cujo valor de onda V não se alterou.  

 

 

6.3. Análise Intragrupo do PEATE – Influência do Anestésico.  

 

O objetivo dessa análise foi verificar a influência do anestésico na  

resposta do PEATE. 

Primeiramente todos os animais foram avaliados antes de qualquer 

procedimento. Tal medida (coleta pré) serviu como base para as análises 

subsequentes.  

Como pode se observar na Figura 4, no segundo dia de experimento, 

todos os animais tinham seus PEATEs colhidos em quatro momentos 

(coletas A, B, C e D). De acordo com os dados das Tabelas 4 e 6, e Gráfico 

4, observa-se um aumento significante da onda V do PEATE entre as 
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coletas pré e C, pré e D, A e C, A e D (exceto grupo sham/sepse), o que nos 

revela uma influência do anestésico ketamina associado à xilazina na 

resposta do PEATE, uma vez que podemos ver esse aumento inclusive no 

grupo controle.  

É importante ressaltar que para essa análise só foram considerados 

os animais que sobreviveram até a coleta E. No grupo sham/sepse o “n” ao 

final estava reduzido (n=4), pois ao longo do estudo os animais desse grupo 

morreram. Isso pode ter influenciado na análise estatística e explicar a 

exceção desse grupo na diferença estatisticamente significante entre as 

coletas pré e C; A e C nessa análise. 

É possível observar também que no terceiro dia de coleta (coleta E) a 

média dos valores de latência da onda V no grupo controle se mostra muito 

próximo daquele da coleta inicial (coleta pré), confirmando ainda mais a 

influência da droga administrada. Os valores encontrados nas coletas B e C, 

que se mostram aumentados progressivamente, devem-se ao fato da 

aplicação seguida de anestésico (2 horas), portanto, na coleta C havia uma 

concentração aumentada de ketamina/xilazina no organismo do animal 

avaliado. Na coleta D (8 horas), observa-se uma discreta diminuição de 

valor, embora sem diferença estatisticamente significante, devido à provável 

eliminação do anestésico no organismo dos gerbils. 

Tal achado vai ao encontro de outros estudos que utilizaram o mesmo 

tipo de combinação de anestésico e encontraram aumento de respostas no 

PEATE em gatos e ratos. Sims e Horohov, 1986, relataram aumento da 

latência da onda V após 5, 10, 25 e 35 minutos da injeção de dose de 
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ketamina (10mg/kg) e xilazina (11mg/kg) em gatos. Smith e Mills,1988, 

observaram discreto aumento da onda P6 (VI) e aumento de amplitude das 

ondas P4 (IV) e P6 (VI) em gerbils adultos submetidos ao mesmo tipo de 

anestésico, com concentração de 50mg/kg de Ketamina e 1mg/kg de 

xilazina. Van Looij et al., 2004, também constataram aumento de latências 

absolutas e interpicos no PEATE em ratos sob anestesia de ketamina 

(120mg/kg) e xilazina (7.5 mg/kg) quando comparados aos resultados do 

animal em situação de alerta (acordado) a 90dBnNA e, também, diferença 

na pesquisa de limiar entre os ratos com e sem anestesia. Os que estavam 

sob condição de anestesia apresentaram limiares maiores em relação aos 

que estavam acordados. Comparando com os estudos citados, mesmo com 

a diferença entre a concentração das drogas administradas, houve uma 

compatibilidade com os nossos achados, evidenciando a influência do 

anestésico nos resultados do PEATE. 

Em estudo recente, Norrix et al., 2012, observaram influência do 

anestésico sevoflurano nos valores de latências absolutas e interpicos do 

PEATE em crianças sob anestesia. Encontraram valores aumentados nesse 

grupo quando comparado a um grupo sem sedação e chamaram a atenção 

quanto à avaliação do PEATE sob o uso de anestesia. 

Na prática clínica, o uso de anestésico para a realização do PEATE é 

realizado em centros cirúrgicos e hospitais. Pacientes difíceis de serem 

avaliados precisam ser sedados para o procedimento (Hall, 1992). Além 

disso, há o uso desse potencial no monitoramento cirúrgico, no qual o 

paciente encontra-se anestesiado e muitas vezes com quadro de hipotermia 
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(Rosenblum et al., 1985; Souza et al., 2003) e ainda em situações em que o 

paciente é avaliado após procedimento cirúrgico, ainda sob efeito de 

anestesia. 

Esse prolongamento de onda do PEATE após uso de anestésico 

ketamina pode ser explicado através da farmacodinâmica dessa droga. Com 

o bloqueio de canal do receptor do tipo NMDA, ocorre uma diminuição da 

ação do glutamato e, portanto, uma diminuição na transmissão sináptica 

(Miyake et al., 1998). Além disso, a anestesia causa vasodilatação e diminui 

a temperatura corporal o que acarreta em uma diminuição na transmissão 

sináptica e provoca um aumento nas latências do PEATE (Stockard et al., 

1978; Markand et al., 1987). 

Portanto, os resultados dessa análise mostram o efeito do uso dos 

anestésicos ketamina associado à xilazina na latência da onda V do PEATE, 

revelando um aumento de resposta. É importante considerar a quantidade 

de droga administrada, ou seja, sucessivas doses em um curto espaço de 

tempo ou em situações de doses em grande quantidade em função de 

evento que necessite a sedação por mais tempo, como no caso de cirurgia. 

Mais estudos precisam ser realizados a fim de investigar a influência 

do uso de anestésicos no PEATE em humanos. 
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7. Conclusões 

 

Frente aos resultados obtidos nesse estudo, podemos concluir que: 

 

 O presente estudo encontrou forte correlação entre o aumento 

de latência da onda V do PEATE nos animais submetidos à 

sepse. Dessa forma, a avaliação desse potencial pode servir 

como um fator de prognóstico para identificar prejuízo de 

tronco encefálico em gerbils com sepse.Em contrapartida, o 

mesmo não foi observado nos animais submetidos à isquemia; 

 Houve aumento dos níveis das citocinas IL-6, IL-10 e TNF-α 

nos animais que sofreram aplicação de LPS, revelando uma 

alteração de expressão gênica de moléculas pró (IL-6 e TNF-α) 

e anti-inflamatória (IL-10) no decorrer da sepse; 

 As latências da onda V do PEATE foram alteradas quando 

comparadas antes e após o procedimento nos grupos sépticos, 

o que não ocorreu no grupo sham, controle e isquêmico;  

 O uso de Ketamina associada à xilazina influenciou o resultado 

do PEATE, aumentando o valor de latência absoluta da onda V 

do PEATE. Dessa forma, o clínico deve estar atento no uso 

dessa substância na avaliação do PEATE. 
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8. Anexo 

Anexo A: Protocolo de aprovação pela CAPPesq 
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