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RESUMO
Modelo animal de epilepsia e psicose comórbida: aspectos neuropatológicos,
comportamentais e modulação pelo tratamento com nitroprussiato de sódio
Introdução: A esquizofrenia é um dos principais transtornos mentais e promove
distúrbios comportamentais e cognitivos. Apesar do grande impacto social, pouco se
conhece sobre a patofisiologia e etiologia da esquizofrenia. Pacientes com desordens
psicóticas têm aumentado risco de desenvolver epilepsia, e pacientes com epilepsia do
lobo temporal tem alta frequência de psicoses. A utilização de modelos experimentais
animais de esquizofrenia e epilepsia pode ajudar a entender a neurobiologia dessas
doenças e ter papel importante no desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas. As
interações complexas das crises epilépticas e quadros psicóticos tem sido aos poucos
desvendadas. O óxido nítrico (NO) é um importante modulador da neurotransmissão e
doadores de NO como o nitroprussiato de sódio (NPS) tem efeitos promissores em
pacientes com esquizofrenia. Em modelos animais de epilepsia, NO pode ter efeito pró
ou anticonvulsivante, sugerindo que o uso de NPS em pacientes com epilepsia e psicose
pode não ser tão simples. Objetivos: Desenvolver um modelo animal de epilepsia e
psicose comórbida, e compará-lo do ponto de vista comportamental e neuropatológico
com modelos animais puros de epilepsia e esquizofrenia. Além disso, verificar a
possível modulação desencadeada pelo tratamento com NPS nos modelos citados.
Metodologia: Ratos Wistar machos (260-300g) foram divididos em grupos controle
(SAL+SAL), epilepsia puro (PILO+SAL), esquizofrenia (SAL+QUET), epilepsia e
psicose comórbida (PILO+QUET) e suas versões tratadas com NPS (SAL+SAL+NPS,
PILO+SAL+NPS, SAL+QUET+NPS e PILO+QUET+NPS). Esses animais foram
avaliados em diferentes aspectos comportamentais (campo aberto, teste de inibição prépulso, memória de reconhecimento de objeto e memória de trabalho), e filmados ao
longo de 71 dias para o monitoramento de crises epilépticas espontâneas recorrentes.
Também foram avaliadas a perda neuronal e a expressão de nNOS em diferentes regiões
cerebrais. Resultados: NPS reduziu a frequência de crises nos animais com epilepsia e
psicose comórbida quando comparados a animais não tratados. NPS também teve efeito
ansiolítico no modelo animal de epilepsia com e sem psicose, e diminuiu os correlatos
comportamentais de sintomas positivos dos animais no modelo de psicose e no de
epilepsia + psicose, além de reverter o prejuízo no filtro sensório motor nos animais que
receberam pilocarpina e quetamina. No reconhecimento de objeto o modelo de epilepsia
e epilepsia+psicose o tratamento com NPS não interferiu no desempenho de memória
de curto prazo, porém NPS melhorou a memória de longo prazo no modelo de psicose.
NPS preservou regiões como o córtex entorrinal e subiculum nos animais epilépticos,
mas a camada granular e córtex pré-límbico revelaram perda significativa nos animais
controles. Alta expressão de nNOS em diferentes regiões cerebrais foram visualizadas
nos animais com epilepsia, com destaque para aqueles que receberam tratamento com
NPS. Conclusão: O tratamento com NPS foi efetivo na amenização de sintomas
correlatos comportamentais de psicose no modelo puro de esquizofrenia e no comórbido
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com epilepsia. Além disso, não exacerbou crises e contribuiu para diminuição delas nos
animais do modelo de epilepsia e psicose, que apresentou grandes similaridades com o
que é encontrado em casos clínicos. Nossos resultados sugerem que o uso do NPS pode
ter resultados na melhoria dos sintomas da psicose interictal humana, assim como já
observado para a esquizofrenia.
Palavras-chave: psicose, epilepsia, comorbidade psiquiátrica, modelo animal,
quetamina, pilocarpina, nitroprussiato de sódio.

ABSTRACT
Animal models of epilepsy and comorbid psychosis: neuropathological
features, behavioural aspects and modulation by treatment with sodium
nitroprusside
Introdution: Schizophrenia is a major mental disorder that affects 1% of young adults
and has a great impact on quality of life, behavior, and cognition. Despite the high
social burden, little is known about the pathophysiology and etiology of schizophrenia.
Patients with psychotic disorders have increased risk of developing epilepsy, and
patients with temporal lobe epilepsy have a high frequency of psychoses.	
   The use of
experimental animal models of epilepsy and schizophrenia may help to better
understand the neurobiology of these diseases and play an important role in the
development of potential new therapeutic strategies. The complex interactions of
seizures and psychotic symptoms are being unveiled. Nitric oxide (NO) is an important
modulator of neurotransmission and NO donors such as sodium nitroprusside (SNP)
have shown promising effects in schizophrenic patients. In animal models of epilepsy,
NO may exert pro- or anticonvulsant effects, suggesting that the use of SNP in patients
with epilepsy and psychosis may not be so straightforward. Objectives: To develop an
animal model of epilepsy and comorbid psychosis, and compare it from the behavioral
and neuropathological point of view with pure animal models of epilepsy and
schizophrenia. It was hoped, to verify the possible modulation triggered by the
treatment with SNP. Metodology: Males Wistar rats weighing 260-300g were divided
in controls group (SAL+SAL), pure epilepsy (PILO+SAL), schizophrenia
(SAL+QUET), comorbid psychosis (PILO+KET) and their versions treated with SNP
(SAL+SAL+SNP, PILO+SAL+SNP, SAL+KET+SNP and PILO+KET+SNP). These
animals were evaluated in a variety of behavioral tests (open field, prepulse inhibition
startle reflex, object recognition and working memory), and were filmed over 71 days to
monitor spontaneous recurrent seizures. We also evaluated neuronal loss and nNOS
expression in different brain regions. Results: SNP reduced seizure frequency in
animals with epilepsy and psychosis when compared to those not treated with SNP.
SNP also showed anxiolytic effects in the animal model of epilepsy with or without
psychosis, decreased behavioral correlates of positive symptoms in the animal model of
epilepsy + psychosis, and prevented sensorimotor gating deficits in epilepsy + psychosis
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model, The object recognition test showed that in epilepsy and epilepsy + psychosis
models the treatment with SNP did not interfere with short-term memory performance,
but SNP improved long-term memory in the psychosis model. SNP preserved brain
regions like entorhinal cortex and subiculum in epileptic animals, but the granular layer
and prelimbic cortex revealed significant loss in controls animals. High expression of
NOS in same brain regions was observed in the animal model of epilepsy, especially in
the animals receiving SNP. Conclusion: Treatment with SNP was effective in
ameliorating symptoms of behavioral correlates of psychosis in the pure model of
schizophrenia and the model comorbid with epilepsy. Moreover, SNP did not
exacerbate seizures and reduced seizure frequency in the animal model of epilepsy +
psychosis, which showed striking similarities to clinical cases. Our results suggest that
the use of SNP could ameliorate symptoms of human interictal psychosis, such as those
observed in schizophrenia.
Key words: psychosis, epilepsy, psychiatric comorbidity, animal model, ketamine,
pilocarpine, sodium nitroprusside.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Esquizofrenia
A esquizofrenia é uma doença mental crônica com efeito devastante de ordem
emocional, perceptiva, cognitiva e de interação social, atingindo 1% da população no
mundo em idade produtiva (Pitsikas, 2015). Como uma desordem mental e
comportamental está entre as 10 principais causa de incapacidade por anos vividos
(Hallak, 2009). Associada a comorbidade médica e índices de mortalidade, pacientes
com esquizofrenia apresentam duplo risco de mortalidade comparado a controles
saudáveis (Citrome et al., 2015). Poucos estudos têm estimando a prevalência da doença
no país, e a maior parte foram conduzidos há mais de 10 anos atrás (Matos et al., 2015).
Dados recentes indicam que 0,816% pessoas sofrem com a doença o que corresponde
cerca 1,61 milhões de pessoas esquizofrênicas no Brasil (Hallak, 2009; Tay-Teo et al.,
2014). A desordem acomete indivíduos em idade produtiva, adolescentes ou no início
da vida adulta, manifestando-se de modo crônico e devastador ao longo da vida (Hallak,
2009).
Em 1911, o psiquiatra suíço Euger Bleuler associou o termo “esquizofrenia” à
ideia de mente dividida, fragmentada ou partida, através dos relatos de pacientes
esquizofrênicos (Georgieff, 1995). As manifestações clínicas da esquizofrenia baseiamse em sintomas categorizados como positivos, negativos e cognitivos (Lewis &
Lieberman, 2000). Os sintomas positivos destacam-se pelas distorções do pensamento
(delírios), de percepção auditiva (alucinações), distorções da linguagem e do
autocontrole do comportamento (desorganizado ou catatônico). Para os sintomas
negativos são relatados redução da expressividade emocional (embotamento afetivo), da
produtividade do discurso, do pensamento e da falta de iniciativa para realização de
objetivos (Harvey et al., 2006). Os pacientes esquizofrênicos, na sua maioria, são
estigmatizados. Esses estigmas agravam o quadro de isolamento social, relacionamento
familiar, aprendizado e chances de empregabilidade. O tratamento farmacológico é
baseado na estratégia terapêutica da doença, seja pelo uso de drogas antipsicóticas de
primeira geração bloqueando receptores dopaminérgicos ou agentes de segunda geração
bloqueando receptores serotoninérgicos ou se ligando a outros perfis de receptores.
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Apesar de todo avanço, apenas 30% dos pacientes respondem aos antipsicóticos com
completa remissão, outros 30% apresentam respostas favoráveis e em torno de 20-30%
não respondem a todos os medicamentes (Steeds et al., 2015). Novos alvos terapêuticos
e a compreensão de processos biológicos durante a patogênese da doença são
necessários para desenvolver novas terapias, melhorar a qualidade de vida do paciente e
romper a resistência ao tratamento (Shim et al., 2015; Steeds et al., 2015).
1.1.1 Aspectos fisiopatológicos da esquizofrenia
Apesar do número de pessoas acometidas, dos prejuízos intelectuais, sociais,
econômicos e toda a importância da doença, a causa da esquizofrenia ainda permanece
desconhecida. No entanto, torna-se claro que durante a sua gênese possíveis alterações
anatômicas (como atrofia cerebral e alargamento dos ventrículos cerebrais) e
bioquímicas (hiperatividade dopaminérgica) podem ser identificadas no cérebro
(Swerdlow et al., 2008; De Oliveira et al., 2011).A desordem não é focal e nem
uniforme e se apresenta principalmente no hipocampo, córtex pre-frontal e tálamo
dorsal. O padrão de anormalidade é sugestivo de distúrbio de conectividade dentro e
entre regiões, mas comumente originado durante o desenvolvimento do cérebro. O
fenótipo de neurônios afetados e sinapses é incerto, embora existam evidências do
envolvimento do sistema glutamatérgico no hipocampo. Mudanças na citoarquitetura
têm sido propostas, apesar de especulativas como aberração neuroanatômica ao invés de
neuropatológica, bem como resultados de imagem funcional, neuroquímicos e achados
neuropatológicos (Harrison, 1999). Estudos de ressonância magnética em pacientes
esquizofrênicos mostraram baixo volume de substância cinzenta (especialmente no giro
temporal superior, lobo temporal médio e estruturas límbicas: amígdala, hipocampo e
giro parahipocampal), redução de volume nos lobos frontal e parietal, falta de assimetria
cortical normal, alargamento do caudado e desenvolvimento anormal como o cavo do
septo pelúcido que prejudicam o aprendizado e outras medidas cognitivas. De acordo
com Glantz e colaboradores (2006) essa redução volumétrica estaria ligada ao volume
neuronal, ramificações dendrítica e axonais e não propriamente a uma redução do
número de neurônios o que sugere alteração sináptica na patologênese da esquizofrenia.
Estudos de imagem também tem demonstrado baixa atividade do córtex pré-frontal e
ativação anormal do lobo temporal durante a execução de tarefa verbal e visual
(Flashman et al., 2007). Pacientes esquizofrênicos apresentam redução tônica na
atividade do córtex pré-frontal, baixo desempenho na execução de tarefas de memória
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de trabalho e déficit na região cortical quando comparados a controles (Liddle, 1992).
Também são identificadas alterações morfológicas na amígdala e reduções no
metabolismo em áreas corticais límbicas, possivelmente envolvidas com a
fisiopatologia da doença. Sugere-se que disfunções neuronais na amígdala e no córtex
cingulado anterior podem responder pelos déficits de atenção, embotamento afetivo e
comportamento antissocial de esquizofrênicos (Grace, 2000). Segundo Mitchell e
colaboradores (2000), projeções do hipocampo (subiculum e córtex entorrinal) para o
nucleus accumbens também podem estar envolvidas no controle comportamental
psicomotor, o que pode estar implicado na etiologia da doença.
Também na esquizofrenia são relatadas disfunções neuroquímicas como a
redução de N-acetil aspartato no lobo frontal e temporal, hipocortisolemia, desregulação
no eixo hipotálamo-pituitária-adrenal e um aumento nos receptores D2 no estriado.
Também disfunções neurofisiológicas como inibição de pré-pulso, diminuição da
amplitude P300, anormalidades do sono REM e na autópsia, redução da densidade
dendrítica acompanhada de normal ou aumentada densidade neuronal e ausência de
gliose (Tandon et al., 2008).
É provável que a manifestação da esquizofrenia se deva a uma combinação de
fatores genéticos e ambientais que desencadeiam a doença (Farber et al., 1995; De
Oliveira et al., 2011). As várias abordagens investigativas como modelos animais,
estudos genéticos, de neuroimagem e psicofarmacológicos são os mais empregados para
a compreensão dos mecanismos desta patologia, essenciais para o desenvolvimento de
tratamentos efetivos. Estudos apontam a existência de um desequilíbrio nos vários
sistemas neurotransmissores para esclarecer as causas da desordem (Marcotte et al.,
2001; Dawe et al., 2009; Lodge & Grace, 2011). Uma das principais hipóteses está
centralizada nos neurotransmissores dopamina, glutamato e serotonina, que teriam papel
chave no entendimento dos mecanismos da doença (Olney et al., 1999; Javitt, 2007;
Gunduz-Bruce, 2009).
1.1.2 Hipótese dopaminérgica e glutamatérgica da esquizofrenia
A relação entre efetividade clínica de drogas antipsicóticas e sua afinidade por
receptores D2 tem sido estabelecida há mais de 30 anos (Steeds et al., 2015). Uma
hipótese bem fundamentada é a teoria dopaminérgica em que a hiperatividade na via
subcortical do neurotransmissor dopamina, mediada por receptores D2 (via
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mesolímbica), seria responsável pelos sintomas da esquizofrenia (Gunduz-Bruce, 2009;
Lodge & Grace, 2011). Esta teoria baseia-se em duas observações: a) o uso contínuo de
agonistas dopaminérgicos induzem sintomas positivos similares aos da doença
(alucinações e delírios); b) o uso de antipsicóticos (antagonistas dopaminérgicos)
bloqueiam alguns receptores D2 e são eficazes no tratamento dos sintomas positivos
esquizofrênicos (Abi-Dargham & Laruelle, 2005). De acordo com Davis e
colaboradores (2001) um déficit da atividade da via dopaminérgica mesocortical ou a
diminuição da atividade do receptor D1 também estão relacionados com os sintomas
negativos e cognitivos na esquizofrenia (Abi-Dargham & Laruelle, 2005). A teoria
dopaminérgica pode fornecer explicação para um dos sintomas positivos da psicose
(delírios) devido a hiperatividade de transmissão dopaminérgica no mesolímbico (Kapur
et al., 2005). Em contraste, tem sido sugerido que uma baixa atividade dopaminérgica
no córtex frontal pode estar relacionada a sintomas negativos (Steeds et al., 2015). Em
roedores, a administração de estimulantes dopaminérgicos induzem comportamento
estereotipado de locomoção, farejamento e mastigação relacionados com os sintomas
positivos de psicose, além de prejuízo no filtro sensório motor avaliado pela inibição de
pré-pulso (PPI) também visto em pacientes com esquizofrenia (Segal & Mandell, 1974).
Modelos dopaminérgicos são úteis para o desenvolvimento de drogas antipsicóticas
com alvo em dopamina para o direcionamento da eficácia e segurança de agentes
terapêuticos (Steeds et al., 2015).
Outras pesquisas também ressaltam a importância do glutamato na neurobiologia
da esquizofrenia (Kim et al., 1980; Olney & Farber, 1995). Os resultados das
investigações têm demonstrado uma baixa função dos neurônios glutamatérgicos e/ou
receptores

N-metil-D-aspartato

(NMDA)

de

glutamato.

Segundo

a

teoria

glutamatérgica, quando receptores NMDA são ocupados por antagonistas do tipo
fenilciclidina e quetamina (QUET), são exibidos fenótipos da esquizofrenia e níveis
reduzidos de glutamato são detectados na circuitaria neuronal de ratos (Newcomer et
al., 1999; Gao et al., 2000). O mecanismo ainda é incerto, embora a inibição de
receptores NMDA pela QUET reduza a função de interneurônios gabaérgicos.
A teoria dopaminérgica é amplamente aceita, e a manipulação do sistema
glutamatérgico em conjunto com a utilização de um doador de óxido nítrico pode
mimetizar aspectos comportamentais e neuroquímicos presentes na esquizofrenia
(Marcotte et al., 2001). De acordo com Bujas-Bubanovic (2000) o efeito do doador de
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óxido nítrico nitroprussiato de sódio (NPS) elimina completamente a síndrome
comportamental em ratos tratados com fenilciclidina, assim como em ratos tratados com
QUET (Kandratavicius et al., 2014b). O uso de antagonistas de receptores
glutamatérgicos do tipo NMDA (quetamina, fenilciclidina ou MK801) mediados pelo
sistema nitrérgico (NO) podem estar ligados a efeitos comportamentais semelhantes à
doença e explicar aspectos fisiopatológicos envolvidos na esquizofrenia (BujasBobanovic et al., 2000; Keilhoff et al., 2004a).

1.2 Epilepsia e psicoses
A epilepsia é uma doença neurológica crônica associada a disfunções
funcionais/cognitivas, e estigma social (Guarnieri et al., 2004; Marchetti et al., 2005). A
epilepsia do lobo temporal mesial (ELTM) é forma mais comum de epilepsia em
adultos e atinge aproximadamente 60% de indivíduos (Engel, 2001). Pacientes com
ELTM apresentam um quadro anatomopatógico de perda neuronal e gliose (esclerose
hipocampal) nas regiões de CA1, prosubículo e região hilar do hipocampo, bem como
reorganização axonal aberrante no giro denteado (Leite & Cavalheiro, 1995; Mathern et
al., 2002).
O hipocampo é uma estrutura do lobo temporal essencial para a consolidação da
memória (Lodge & Grace, 2011). Alterações funcionais e estruturais são observações
frequentes no hipocampo de pacientes com esquizofrenia, o que pode estar associado
aos déficits de tarefa de memória (Lodge & Grace, 2011). Em pacientes com epilepsia,
a presença de psicose é frequente em casos com tumores temporais e esclerose
hipocampal (Kandratavicius et al., 2012a).
Como revisto por Kandratavicius e colaboradores (Kandratavicius et al., 2012b)
, pacientes com área epileptogênica localizada no lobo temporal estão mais propensos a
desenvolverem transtornos psíquicos como depressão maior, ansiedade e psicose. Sendo
assim, comorbidades psiquiátricas em pacientes portadores de ELTM podem se tornar
mais frequentes, em resposta a uma condição crônica das crises epilépticas. Estima-se
que destes pacientes cerca de 30 a 70% apresentam alterações de ordem cognitiva e/ou
psíquica que surgem após anos do início das crises (Kandratavicius et al., 2007). Esse
intervalo pode ser justificado em decorrência de um foco irritativo no cérebro, dano
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cerebral ou cronicidade da doença (De Oliveira & Gouveia, 2003; De Castro et al.,
2008).
A associação de transtornos psiquiátricos e epilepsia é um problema de grande
importância clínica. Geralmente a epilepsia se manifesta em idade jovem e o surto
psicótico tende a aparecer em idade tardia. Como as manifestações psicóticas em
epilepsia se apresentam como uma forma próxima da esquizofrenia (schizophrenialike), o modelo experimental de esquizofrenia pode ser uma ferramenta útil para o
estudo de psicoses em epilepsia. O estudo de um modelo de epilepsia associada à
comorbidades

psiquiátricas

pode

ajudar

a

compreender

os

mecanismos

neuropatológicos e auxiliar o desenvolvimento de novos diagnósticos e tratamentos que
melhorem a qualidade de vida dos pacientes. O uso de modelo translacional animal
baseado em estudos humanos oferece medidas objetivas para diferentes sintomas, além
de prever a eficácia terapêutica de novos antipsicóticos pode dar uma visão chave nas
alterações em circuitos cerebrais especifícos na esquizofrenia (Curran et al., 2009).

1.3 Modelos experimentais
1.3.1 Modelo experimental de epilepsia do lobo temporal
Os modelos experimentais animais permitem estudar de forma controlada as
variáveis epileptogênicas e lesões associadas à fisiopatologia da epilepsia que não
podem ser reproduzidos em seres humanos. Esses modelos são desenvolvidos para o
estudo da patogênese da epilepsia do lobo temporal e incluem indução por
quimioconvulsivantes como pilocarpina (PILO) e ácido caínico, abrasamento elétrico e
modelos de hipóxia/isquemia perinatal (Sharma et al., 2007). Entretanto, para serem
eficientes em desvendar os mecanismos envolvidos nesta doença, os modelos animais
devem reproduzir muito bem as características da epilepsia (Bertram, 2007).
A administração sistêmica de PILO, um agonista muscarínico colinérgico, é
muito utilizada em modelos experimentais de epilepsia do lobo temporal (ELT), pois
induz mudanças neuropatológicas e comportamentais em ratos muito semelhantes às
observadas em humanos com ELTM (Leite & Cavalheiro, 1995). Neste modelo, é
induzido nos animais um episódio de status epilepticus (SE), que é seguido por um
período latente e posterior desenvolvimento de crises recorrentes espontâneas (CREs)
(Turski et al., 1989; Cavalheiro et al., 1991).
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O SE convulsivo em animais tem sido um importante método experimental para
elucidação da função da atividade sináptica excitatória na morte neuronal associada às
crises (Meldrum & Brierley, 1973; Olney et al., 1974).
Apesar de reproduzir a ELT de maneira consistente, altas doses de pilocarpina
(acima de 300 mg/kg) são necessárias para indução de SE (Clifford et al., 1987; Leite et
al., 1990a; Cavalheiro et al., 1991) e estão associadas a altas taxas de mortalidade
(Clifford et al., 1987; Turski et al., 1989). Furtado e colaboradores (2002) mostraram
que a injeção intrahipocampal de PILO em ratos reproduz o mesmo quadro
fisiopatológico observado após injeção intraperitoneal, porém com grande redução da
mortalidade dos animais. Além disso, esta estratégia nos permite reduzir a dose injetada
assim como controlar a área-alvo a ser acometida inicialmente.
1.3.2 Modelo experimental de esquizofrenia
Em 1969 Mekinney e Brunnel descreveram que um modelo experimental ideal
seria aquele com similaridades a etiologia, fisiopatologia, sintomatologia e tratamento
da doença (Geyer et al., 2001). De fato, um modelo baseia-se numa preparação
desenvolvida para estudar uma condição particular, podendo ser executado em seres
humanos, animais de laboratório, cultura celular ou simulado matematicamente em
computadores (Geyer et al., 2001). Para os modelos que visam mimetizar certas
doenças mentais, o efeito produzido pode se aproximar àquele da condição humana
(Salgado et al., 2006). Entretanto, dificuldades próprias de se reproduzir
experimentalmente as características da doença como diferentes etiologias, fatores
genéticos, ambientais e as funções superiores (cognitivas), podem interferir na
representação da desordem mental. Sendo assim, pesquisadores têm focado seus estudos
em modelos quantitativos de fenótipos, endofenótipos, através de induções
farmacológicas, genéticas ou cirúrgicas, o que pode mimetizar endofenótipos comuns à
doença (Da Silva, 2006; Jones et al., 2011). Em modelos animais, antagonistas de
receptores NMDA induzem mudanças comportamentais, locomotora e cognitiva,
enquanto a administração crônica induz mudanças neurobiológicas similares aos
cérebro de pacientes esquizofrênicos (Jones et al., 2011).
São vários os modelos que buscam reproduzir sintomas semelhantes à
esquizofrenia em animais de laboratório. Nos modelos animais de esquizofrenia,
hiperatividade, hiperlocomoção, déficits no filtro sensório-motor, danos cognitivos e
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comportamento estereotipado são considerados como representativos de sintomas
positivos em humanos (Howland et al., 2004; Dawe et al., 2009). Os modelos
convencionais de esquizofrenia envolvem a modulação farmacológica do sistema
dopaminérgico e/ou glutamatérgico, fortemente ligados ao transtorno esquizofrênico.
Além disso, o envolvimento de bases genéticas, lesões em hipocampos de ratos
(neonatais) e o envolvimento do neurotransmissor glutamato são modelos
representativos envolvidos nesta desordem psiquiátrica (Lipska, 2004; Jones et al.,
2011).
A abordagem farmacológica também tem sido utilizada em modelos animais,
uma vez que o tratamento farmacológico ou estados induzidos por fármacos como
anfetaminas produzem sintomas parecidos aos da esquizofrenia em pacientes que não
sofrem com a doença (Geyer & Ellenbroek, 2003). A utilização de substâncias
psicoativas, como anfetaminas, antagonistas de receptores NMDA, fenilcilidina e
QUET são utilizados em humanos para modularem a atividade do sistema
dopaminérgico, ficando a sua disfunção a cargo de produzir sintomas similares ao
transtorno (Hetem et al., 2000).
A QUET é um derivado da fenilciclidina, produzida em 1965 pelo laboratório
Parke & Davis, e de neurofarmacologia bastante complexa. Considerada um poderoso
“anestésico dissociativo” é capaz de induzir perda sensorial marcante, analgesia,
paralisia do movimento e amnésia sem perda real da consciência (Morgan et al., 2004).
Seu mecanismo de ação está relacionado com a inibição não competitiva dos receptores
glutamatérgicos do tipo NMDA (Bergman, 1999). De acordo com Stone e
colaboradores (2012) doses agudas de QUET aplicadas em indivíduos saudáveis induz
sintomas positivos e negativos que direcionam para déficits cognitivos semelhantes na
esquizofrenia. Entretanto sua ligação a receptores NMDA também aumenta níveis de
glutamato no pré-frontal, correlacionado com altas taxas de sintomas positivos o que
sugere que diferentes sintomas têm mecanismos básicos distintos (Deakin et al., 2008).
Com o intuito de esclarecer os mecanismos fisiopatológicos da doença, alguns
estudos têm utilizado a QUET como uma excelente indutora de quadros psicóticos em
seus modelos de esquizofrenia; quer seja para humanos quer seja para animais
(Bergman, 1999; Keilhoff et al., 2004a). A hipótese dopaminérgica, baseada no uso de
anfetaminas ou no bloqueio de receptores D2 dopaminérgico, tem sido a primeira
escolha para explicar os quadros apresentados pela doença. Entretanto, nota-se uma
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disfunção glutamatérgica relacionada aos sintomas positivos e negativos, semelhantes à
doença, quando o modelo é induzido pela QUET (Vasconcelos et al., 2005). É
constatado que pacientes que sofrem de esquizofrenia apresentam baixas concentrações
de glutamato no líquido cefalorraquidiano e apresentam efeitos comportamentais
relacionados à doença (Bressan & Pilowsky, 2003a). De acordo com Olney e
colaboradores (1999) a hipofunção dos receptores NMDA, causada pelo bloqueio de
fenilciclidina também pode explicar a hipótese glutamatérgica, assim como os surtos
psicóticos em pacientes esquizofrênicos.
Apresentando perspectivas promissoras em experimentação animal, a QUET é
um importante indutor de sintomas psicóticos. Na dose intraperitoneal de 30 mg/kg os
animais apresentam hiperatividade locomotora e movimentos estereotipados (BujasBobanovic et al., 2000; Keilhoff et al., 2004b). Essas evidências despertam o interesse
pelo uso da substância e consideram este fármaco como um bom indutor para o modelo
de esquizofrenia. Portanto, a QUET pode ser alvo para a compreensão dos mecanismos
e na descoberta e desenvolvimento de novos agentes terapêuticos antipsicóticos.
Nos roedores e em humanos que apresentam hiperatividade dopaminérgica
induzida por estes fármacos, é identificada a inibição pré-pulso (PPI, do inglês, prepulse
inhibition of startle). Neste sentido a utilização do teste de pré-pulso de sobressalto
permite localizar a ação desses agentes sobre o fenótipo que se pretende estudar (Braff
et al., 2001b; Geyer & Ellenbroek, 2003).
1.3.3 Modelo experimental de epilepsia e comobirdades psiquiátricas
Os mecanismos que levam ao desenvolvimento de doenças psiquiátricas
comórbidas em epilepsia são desconhecidos, e até o presente não há nenhum modelo na
literatura de epilepsia e psicose comórbida. A relação entre psicose e epilepsia pode ser
investigada em modelos animais por meio de abrasamento elétrico do hipocampo
(kindling), uso de substâncias farmacológicas para sensibilização da via dopaminérgica
e tratamento agudo ou crônico com o uso de antagonistas de receptor NMDA. O
abrasamento elétrico em circuitos específicos evidencia a participação do sistema
dopaminérgico envolvido em mecanismos importantes da epilepsia e da psicose.
Anormalidades no circuito córtico-frontal mesolímbico, observado em modelos
experimentais, podem ser úteis para esclarecer como uma disfunção dopaminérgica
pode estar relacionada a altas taxas de psicose em pacientes com ELT (Edeh & Toone,
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1987; Kandratavicius et al., 2012b). Dano e desregulação de estruturas anatômicas
específicas no sistema nervoso central podem predispor o cérebro com epilepsia do lobo
temporal às crises psicóticas (Kandratavicius et al., 2012b).
Outra investigação aponta uma incidência de epilepsia de 6,99 para cada 1000
pessoas/ano em um grupo de pacientes com esquizofrenia, em contraste com 1,99 a
cada 1000 pessoas/ano no grupo sem esquizofrenia. Portanto indivíduos com
esquizofrenia apresentam mais chances (3,5 vezes maior) de desenvolverem epilepsia
(Chang et al., 2011). É provável que a relação direta entre epilepsia e esquizofrenia se
deva a uma patogênese comum e uma suscetibilidade de fatores genéticos, ambientais e
causas neurobiológicas ainda não esclarecidas (Chang et al., 2011).

1.4 Óxido nítrico
O óxido nítrico (NO) é um importante mediador do sistema cardiovascular,
atuando no relaxamento vascular e na proteção dos vasos sanguíneos (Moncada et al.,
1991). No entanto, a sua instabilidade em meio biológico, reagindo com o oxigênio
molecular e metais redox, reduzem além da sua ação vascular, seu controle sobre a
pressão arterial, agregação/inibição plaquetária, neurotransmissão, aprendizado e
memória (Moncada et al., 1991; Nathan & Xie, 1994). Com um curto tempo de meia
vida no organismo (5-10 segundos), o NO torna-se inviável ao estudo de suas funções
fisiológicas, uma vez que, em contato com a água e o oxigênio a sua molécula é
convertida em nitrito e nitratos. A liberação controlada de NO é de grande interesse,
pois controla a liberação desse gás (Napoli & Ignarro, 2003). Ao contrário de
neurotransmissores convencionais solúveis em água que não atravessam a barreira
lipídica, o NO desempenha os dois papéis atuando em neurônios adjacentes e
diretamente em componentes intracelulares de célula a célula (Pitsikas, 2015). Com
funções definidas cardiovascular, imunológico e cerebral, o NO é considerado um gás
instável e um neurotransmissor atípico (Mayer & Hemmens, 1997). Produzido somente
quando requisitado, trata-se de um gás lábil que difere dos neurotransmissores clássicos.
Após ativação de receptores de glutamato (como o NMDA), é produzido de maneira
rápida, não é armazenado em vesículas e nem tão pouco liberado por exocitose. O NO
exerce papel fisiológico importante dentro do sistema nervoso central e, sob condições
normais, promove a liberação de neurotransmissor como glutamato, a expressão de
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genes, a percepção de dor, a plasticidade sináptica e o aprendizado (Lincoln et al.,
1998).
No sistema nervoso central e periférico, o radical livre NO atua como
mensageiro químico entre os neurônios pré- e pós-sináptico formando ligações
covalentes com as enzimas guanilato ciclase (Snyder & Ferris, 2000). As enzimas
responsáveis pela síntese do óxido nítrico são conhecidas como sintases de óxido nítrico
(NOS) e estão divididas em três isoformas: neuronal (nNOS), endotelial (eNOS) e
induzível (iNOS). Tendo como substrato o oxigênio molecular e a L-arginina, todas as
isoformas de sintase de óxido nítrico sintetizam NO e L-citrulina através de uma reação
dependente do cofator de nicotinamida adenina dinucleotídeo (NADPH) (Nathan,
1992). No sistema nervoso, a nNOS é responsável pela produção de óxido nítrico
através da ativação dos receptores glutamatérgicos via NMDA. No neurônio présináptico ocorre a liberação por meio de vesículas especifícas do neurotransmissor
excitatório (glutamato), que se difunde pelo espaço sináptico em direção ao receptor
NMDA localizado no neurônio pós-sináptico. Esta ligação torna o receptor permeável a
cálcio (Ca2+) que se liga a calmodulina no interior das células. Este complexo Ca2+calmodulina ativa a isoforma nNOS encontrada nas células nervosas, catalisando a
reação que produz óxido nítrico (Esplugues, 2002).
Estratégias experimentais complementares aos modelos de neurotransmissão
dopaminérgico e glutamatérgico podem ajudar na reprodução dos aspectos
neuroquímicos e comportamentais da esquizofrenia (Bressan & Pilowsky, 2003b;
Salum et al., 2008). É certo que alterações na distribuição de NO e a sua interação com
outros sistemas neurotransmissores podem ter um papel fisiopatológico não somente na
esquizofrenia, mas em outras doenças neurológicas e neuropsiquiátricas como epilepsia,
traumas cranianos, Parkinson, ansiedade e depressão (Leite et al., 2002a; West et al.,
2002).
Como um mensageiro retrógrado, o óxido nítrico é capaz de induzir présinapticamente a liberação de glutamato, afetando a excitabilidade neuronal (Van
Leeuwen et al., 1995). Na epilepsia, o papel do NO tem sido investigado em modelos
animais por meio do uso inibidores de NOS, que podem tanto reduzir (Del-Bel et al.,
1997; Proctor et al., 1997) quanto potencializar (Noh et al., 2006) crises epilépticas
induzidas por quimioconvulsivantes. (Van Leeuwen et al., 1995). De acordo com Leite
e colaboradores (2002a) o número e a intensidade de neurônios imunomarcados para
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nNOS estão aumentados em pacientes com epilepsia do lobo temporal com esclerose
hipocampal, ao contrário daqueles que apresentam seus hipocampos preservados.
Pesquisas têm sido conduzidas para identificar um marcador biológico na
esquizofrenia (Wiley et al., 1997; Bernstein et al., 2005). Uma ênfase especial tem sido
dada ao impacto do metabolismo de NO nos processos degenerativos da esquizofrenia,
dentre eles: migração celular, formação de sinapses, neurotransmissão mediada por
receptores NMDA e habilidades cognitivas (Bernstein et al., 2005).
Adicionalmente também é constatado no plasma de pacientes esquizofrênicos
um aumento significativo de NO (Akyol et al., 2002). Por outro lado, alterações como
uma baixa densidade de neurônios NADPH-diaforase (NADPH-d) no córtice frontal e
temporal e um aumento dessas células na substância branca em regiões frontais e
temporais, parecem estar relacionadas com uma diminuição de níveis estáveis de
metabólitos de NO (nitratos e nitritos) no fluido cérebro espinhal de pacientes
esquizofrênicos (Ramirez et al., 2004; Salum et al., 2008).
O NO veio revolucionar o conceito de sinalização neuronal, emergindo como
importante mediador em desordens neurológicas como derrames e epilepsia (Dawson &
Dawson, 1996). Além de estar intimamente conectado aos sistemas dopaminérgico e
glutamatérgico é possível que o NO esteja implicado com o transtorno neurológico da
esquizofrenia (Noh et al., 2006).

1.5 Doador de óxido nítrico Nitroprussiato de sódio (NPS)
Um dos doadores de óxido nítrico mais utilizado na clínica médica,
principalmente para melhorar a função cardíaca, é o NPS. O NPS é utilizado em
hospitais para gerar uma rápida diminuição da pressão arterial em crises hipertensivas
(Furtado et al., 2003). Sabe-se que a sua produção não ocorre de maneira espontânea,
havendo a necessidade de participação de compostos químicos contendo grupos
sulfidril, como a cisteína e glutationa (Butler & Megson, 2002). De acordo com Ignarro
e colaboradores (1991) a importância do grupo tiol, proveniente da cisteína, reage com
nitritos e nitratos orgânicos formando S-nitrosotióis que se decompõe liberando óxido
nítrico. No composto S-nitrosotiol a primeira liberação espontânea do NO ocorre por
meio de auto-decomposição térmica ou fotoquímica (Vilhena, 2006).
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O NPS é um sal cristalino vermelho acastanhado que pode ser armazenado por
muitos anos sob temperatura, luz e umidade controlados (Feelisch, 1998). É um
complexo inorgânico constituído de íons ferroso (Fe2+), ligado a cinco ânions cianeto
(CN-) e um íon nitrosila (NO+). De acordo com Battes e colaboradores (1991) a
interação do NPS com agentes redutores (íons tióis) pode levar a formação do óxido
nítrico.
O NPS é conhecido desde 1850, e seu efeito hipotensor foi descrito em 1929. A
ação vasodilatadora de NPS pode ser explicada pela ação de grupos nitrosos que ao
entrar em contato com eritrócitos, promove a decomposição do NPS, liberando o óxido
nítrico responsável pela dilatação das veias e artérias (Gilman et al., 1991). O NPS
requer metabolização catalizada por enzimas presentes na membrana plasmática das
células endoteliais e musculares lisas para liberar o NO. O íon ferroso presente na
molécula de NPS reage com grupos sulfidrilícos ligados à membrana da parede vascular
e dos eritrócitos, formando um radical nitroprussiato instável (Figura 1), que sofre
dissociação em seus dois componentes cianeto e óxido nítrico (Gilman et al., 1991). Em
pequenas quantidades, os cianetos são metabolizados nas hemácias e posteriormente
transformados em tiocianato no fígado que será excretado pelo rim (Gilman et al.,
1991). Porém altas concentrações de CN- também podem desencadear toxicidade ao
organismo, assim como o tratamento crônico com NPS pode propiciar disfunção
endotelial (Bates et al., 1991; Fukatsu et al., 2007).
De acordo com Feelisch e colaboradores (1998) a solução de NPS é
extremamente fotossensível e uma ligeira acidificação do meio (pH 3-5) com exclusão
da molécula de oxigênio pode aumentar a sua estabilidade. A luz é uma condição
primordial para a liberação de NO a partir de NPS, sendo o processo dependente de
reações fotoquímicas. Neste caso é recomendado que soluções aquosas de NPS sejam
preparadas para uso imediato e conservadas em ambiente escuro (Harrison & Bates,
1993; Feelisch, 1998).
De acordo com Al-Nuaimi e colaboradores (2010) a utilização racional de
doadores de óxido nítrico como o NPS em roedores pode bloquear os efeitos
comportamentais de fenilciclidina, fármaco indutor de sintomas positivos e negativos
similares à esquizofrenia, melhorando os déficits cognitivos (Al-Nuaimi et al., 2010).

14
Nitrovasodilatadores como o NPS são fontes exógenas de NO que podem mediar
diversas funções biológicas que envolvem o NO. Dessa forma, a sua seletividade,
liberação controlada e permanência em níveis subtóxicos tornam-se importantes na
eficácia da ação terapêutica.
Existe uma série de estudos sobre a eficácia dos doadores de NO em efeitos
psicomiméticos envolvidos com a hipofunção do sistema glutamatérgico em ratos. A
administração intraperitoneal de NPS (2-6mg/kg) reverte a hipermotilidade, esteriotipia,
a expressão de c-fos em regiões corticais induzidas pelo antagonista de receptor NMDA
fenilciclidina (5mg/kg i.p.) (Bujas-Bobanovic et al., 2000). Além disso tem sido
reportado que o pré-tratamento com NPS (4mg/kg i.p.) previne efeitos psicomiméticos
(hipermotilidade e esteriotipia) produzido pela QUET (25mg/kg i.p.) antagonista
receptor de NMDA (Maia-de-Oliveira et al., 2014b). Finalmente, nosso laboratório
mostrou recentemente que o pós-tratamento com NPS (5mg/kg i.p.) e não com
trinitroglicerina (10mg/kg i.p.) atenua a hiperlocomoção induzida por QUET
(Kandratavicius et al., 2014b).
a)	
  

b)	
  

	
  
	
  
Figura 1. a) Estrutura tridimensional do ânion nitroprussiato; b) Estrutura plana do nitroprussiato de
sódio (Na2[Fe(CN)5NO]).

2. JUSTIFICATIVA
	
  

A esquizofrenia e a epilepsia são doenças extremamente debilitantes, e
provavelmente tem substratos patológicos em comum. Até o momento, não existem
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modelos animais de epilepsia e psicose comórbida. A detecção de esclerose hipocampal
presente na ELT e pertubações no sistema córtico-límbico-talâmico, sugere o possível
desenvolvimento de sintomas psicóticos através da interação de fatores genéticos e
ambientais (Kandratavicius et al., 2012b). A nossa proposta de trabalho visou
desenvolver um modelo animal de epilepsia e psicose comórbida, e compará-lo do
ponto de vista comportamental e neuropatológico com modelos animais de epilepsia e
esquizofrenia puros. Além disso, verificamos a possível modulação desencadeada pelo
tratamento com uma droga doadora de óxido nítrico nos três modelos.

3. OBJETIVOS
	
  

Objetivos gerais:
a) Avaliar as características comportamentais e neuropatológicas em 3 modelos
experimentais: de esquizofrenia induzido por quetamina, de epilepsia induzido por
injeção intrahipocampal de pilocarpina e do novo modelo de epilepsia e psicose
comórbida.
b) Verificar o efeito do tratamento com nitroprussiato de sódio nos modelos
propostos.

Objetivos específicos:
a)

Avaliar as respostas comportamentais em ratos submetidos a testes de

inibição do pré-pulso de sobressalto, memória de curta duração (teste de
reconhecimento de objeto), memória espacial de trabalho (labirinto radial de oito
braços) e hiperlocomoção.
b) Caracterizar a expressão imunohistoquímica da proteína de sintase neuronal
de óxido nítrico (nNOS), bem como estimar a densidade neuronal, em secções coradas
por Hematoxilina e Eosina, nas regiões do hipocampo, amigdala, córtex entorrinal,
tálamo da linha média, córtex pré-frontal e nucleus accumbens de ratos nos 3 modelos
experimentais.
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4. MATERIAIS E MÉTODOS
	
  

4.1 Animais
Foram utilizados ratos Wistar machos, com idade de 2 meses, pesando entre
260-300g no início dos experimentos, provenientes do Biotério Central da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto. Estes animais foram mantidos em caixas de polipropileno
(40 x 33 x 18 cm) contendo raspas de madeira (maravalha) sobre o assoalho. Durante
todo o período dos experimentos, os animais ficaram alojados em biotério com
temperatura controlada em 25 ± 2ºC e, submetidos a ciclo de 12 h de claro e 12 h de
escuro com luzes acesas às 07:00 h. Os ratos tiveram livre acesso à comida e água.
Todos os procedimentos foram realizados de acordo com as normas previstas pelo
Conselho Nacional de Controle em Experimentação Animal (CONCEA) e com a
aprovação da Comissão de Ética em Experimentação Animal da FMRP-USP
(CETEA#102/2012, Anexo II).

4.2 Esquema experimental

Figura 2. Grupos Experimentais

Figura 3. Desenho experimental de animais sem tratamento
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Figura 4. Desenho experimental de animais tratados com NPS

4.3 Protocolo experimental de implantação de cânulas
Após injeção intraperitoneal de QUET (100 mg/kg, intraperitoneal, Ketamina
Agener União 10%, Brasil) e xilazina (10 mg/kg, intraperitoneal, Dopaser 2%, Brasil),
foi feita a verificação do grau de anestesia no rato por meio de pinçamento de cauda. O
animal foi submetido à tricotomia do escalpo e fixação do crânio em estereotáxico
(KOPF instruments, EUA). Em seguida, foi realizado o procedimento de assepsia do
escalpo com iodo e água oxigenada. Logo após, foi administrada injeção subcutânea de
anestésico (lidocaína 2% em NaCl 0,15 M) no local da incisão. O rato, então, foi
submetido à incisão do escalpo para a exposição e limpeza da superfície do crânio.
Tomando-se o bregma como referência ântero-posterior e médio-lateral, foi implantada
uma cânula de 12 mm na região posterior dorsal do hipocampo (hilo), segundo as
coordenadas (ântero-posterior: - 5,5 mm, médio lateral: - 4,5 mm; dorso-ventral: - 2,3
mm) (Paxinos et al., 1985). Em seguida dois orifícios adicionais sobre o córtex parietal
foram feitos para fixação de microparafusos e então todo procedimento foi fixado com
cimento acrílico (Figura 5).
Os ratos após a cirurgia receberam uma injeção única subcutânea do
analgésico/antipirético flunixina meglumina (Banamine 2,5 mg/kg, Schering Plough
10mg/mL, Brasil) e permaneceram em caixas individuais no biotério por 7 dias para
recuperação antes do início dos experimentos. Todos os animais passaram pelo
procedimento de implante de cânula.
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Figura 5. Cirurgia para implante de cânula (Laboratório de Investigação em Epilepsia, Ribeirão Preto,
São Paulo).

4.4 Modelos animais e esquema experimental
4.4.1 Modelo animal de epilepsia
Para a indução do status epilepticus (SE), os animais receberam inicialmente
uma microinjeção intrahipocampal de PILO 8 mg/kg (2,4 mg/µl diluída em SAL 0,9%;
Pilocarpine hydrocloride, Sigma Aldrich, EUA). O sistema de microinjeção consistiu de
uma tubulação de polietileno (PE 10) de aproximadamente 30 cm de comprimento, com
a agulha de injeção (gengival 30G curta Injex) de 13 mm conectada a uma seringa
Hamilton 10 µL.
O animal foi imobilizado e a agulha acoplada à seringa foi introduzida na
cânula. A PILO foi injetada manualmente na velocidade de 1 µL/min. Os animais
passaram a apresentar crises convulsivas sustentadas em torno de 20 e 50 min após a
administração de PILO, sendo estas crises registradas segundo os critérios da escala de
Racine, os quais foram: 1) movimentos faciais e da boca; 2) balanço da cabeça; 3)
clonia das patas anteriores; 4) elevação; 5) elevação e queda (Racine et al., 1972). O SE
foi interrompido 2 horas após o seu início por injeção intraperitoneal de 5 mg/kg de
diazepam (Roche, Brasil). Nos dias subsequentes, os animais foram acompanhados em
relação ao seu comportamento. Aqueles animais com maior debilidade foram hidratados
e alimentados, individualmente, com ração umedecida e banana até a completa
recuperação. No dia seguinte (pós-SE), os animais foram filmados 8 horas diárias, 7
dias da semana, para registro de crises recorrentes espontâneas (CREs) durante um
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período de 72 ou 73 dias. As variáveis registradas foram latência para o início das
CREs, duração, gravidade e número total de CREs. Para classificação das crises foi
utilizada a escala de Racine (Racine et al., 1972).
4.4.2 Modelo animal de esquizofrenia
Como um derivado da fenilciclidina, a QUET age como antagonista não
competitivo de receptores N-metil-D-Aspartato (NMDA) e é capaz de induzir sintomas
positivos, negativos, e déficits cognitivos similares aos encontrados na esquizofrenia
(Keilhoff et al., 2004a). Os efeitos psicomiméticos da QUET são transitórios,
reversíveis e influenciados pelo tempo, dose e condições de administração (Keilhoff et
al., 2004a). A QUET administrada por via i.p tem sido reportada ter uma meia-vida de
5.4-5 horas e não significantemente se acumula no cérebro (Keilhoff et al., 2004b).
Doses sub-anestésicas induzem sintomas semelhantes a esquizofrenia devido ao
antagonismo do receptor de NMDA. A droga pode bloquear o complexo receptor de
NMDA o que poderia justificar a hipótese da deficiência de glutamato na esquizofrenia
(Keilhoff et al., 2004a).
Os animais foram injetados com dose diárias de QUET por 5 dias consecutivos
(30 mg/kg, intraperitoneal, Ketamin S+ 50mg/mL Cristália, Brasil) no volume de 1
mL/100g do peso do rato, enquanto animais do grupo controle receberam SAL (0,9%
p/v) no respectivo tempo de 5 dias consecutivos (Keilhoff et al., 2004a).
4.4.3 Modelo animal de comorbidade
Como o modelo animal de epilepsia e psicose comórbida ainda não é definido,
resolvemos unir os modelos de epilepsia e quetamina, com o propósito de analisar os
parâmetros neuropatológicos e comportamentais dos animais.
De acordo com o esquema experimental, no dia zero, os animais receberam
injeção ipsilateral de PILO 8 mg/kg (2,4 mg/µL diluída em salina 0,9%) para a indução
do status epilepticus (SE). A PILO foi injetada manualmente na velocidade de 1
µL/min. Os animais passaram a apresentar crises convulsivas sustentadas em torno de
20 e 50 min após a administração de PILO, sendo estas crises registradas segundo os
critérios da escala de Racine (Racine et al., 1972).
No 32° dia os animais foram injetados com dose diárias de QUET por 5 dias
consecutivos (30 mg/kg, intraperitoneal, Ketamin 50mg/ml Cristália, Brasil) no volume
de 1 mL/100g do peso do rato (Keilhoff et al., 2004a). Passados 5 dias, no 37° dia os
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animais foram injetados com NPS (2,5mg/kg intraperitoneal, Nitropruss 50mg pó liófilo
da Cristália, Brasil) no volume de 0,1 mL/100g do peso do rato por 3 dias consecutivos.
Os efeitos do doador de óxido nítrico NPS foram estudados em ratos tratados
com SAL, com SAL e QUET, com PILO e SAL e tratados com PILO e QUET. Seguida
a administração do NPS mudanças comportamentais foram avaliadas.

4.5 Protocolos de testes realizados nos modelos animais de esquizofrenia e epilepsia
4.5.1.Atividade locomotora
O aparato consistiu em uma arena quadrada (46 x 46 cm) com piso branco
delimitada por paredes transparentes (Insight, Ribeirão Preto, Brasil). Sensores de
movimento infravermelho registraram a locomoção (distância e velocidade média) e
atividades não-ambulatórias (levantamento: movimento ascendente ou com dianteiras
em contato com a parede ou independente). Os valores foram calculados em blocos de 4
min ou no tempo total de registro de 20 min através do software Open Source 6.01
(Insight, Ltda) A velocidade também foi medida e produziu resultados semelhantes
(dados não mostrados) como aqueles para a distância. A arena foi limpa com água após
cada animal ser submetido ao teste. Mudanças nos padrões de locomoção em campo
aberto, como hiperatividade (aumento da atividade vertical e horizontal) são comumente
interpretadas como comportamentos psicóticos (Schiorring, 1979). Medidas de
comportamento de ansiedade incluem a proporção relativa de trajetória usada para
explorar os quadrantes do centro, em relação aqueles localizados adjacentes às paredes
da arena (Bath et al.,2012). A arena de campo aberto foi dividida por linhas pretas em
64 quadrados de 5,75 × 5,75 cm. Os 16 quadrados centrais foram definidos como zona
central e os 48 quadrados laterais como zona de borda. A proporção de tempo gasto nas
bordas e centro do campo aberto foram estimados pelo programa Image J baseado no
perfil de trajetória de cada animal. Os sintomas de ansiedade são uma característica
central da esquizofrenia desde sua caracterização (Tandon et al., 2009). Os ratos foram
colocados inicialmente no centro da arena e testados apenas uma vez na tarefa de campo
aberto.
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Figura 6. A) Arena convencional para avaliação da atividade locomotora. B) Quantificação da atividade
locomotora de um rato que recebeu injeção de Pilocarpina (2,4mg/µl) e Quetamina (30mg/kg) pelo
programa Open Source 6.1 (Insight, Brasil) C- Proporção de tempo gasto nas bordas e no centro baseado
no perfil de trajetória de cada animal estimado pelo programa Image J.

4.5.2 Teste de inibição pré-pulso do reflexo de sobressalto (PPI)
Após o teste de locomoção da arena, os filtros sensório-motor dos ratos foram
testado através do teste de inibição de sobressalto acústico por pré-pulso sonoro (ou
PPI, do inglês pre-pulse inhibition), aplicado através de um aparato constituído por uma
gaiola-estabilímetro localizada dentro de uma caixa ventilada com isolamento acústico
(63 x 49 x 53 cm, Insight Ltda). O estabilímetro mede a amplitude do sobressalto,
elicitado por estímulos sonoros de grande intensidade. O sobressalto dos animais em
reação aos estímulos acústicos gera pressões no estabilímetro que são amplificadas,
digitalizadas e pré-analisadas através de uma interface entre o equipamento e um
software. Este software também controla todos os parâmetros de cada sessão do teste,
com a intensidade dos estímulos acústicos e suas durações. Os estímulos sonoros (ruído
mascarador de fundo, pré-pulso e pulso) foram gerados por dois autofalantes
localizados dentro da caixa de isolamento acústico.
Imediatamente após o teste de monitoramento de exploração na arena de campo
aberto, os animais foram colocados dentro da gaiola-estabilímetro para sessão de teste
de PPI. A sessão foi iniciada com um período de habituação de 5 minutos, com ruído
branco de fundo (68 dB) mantido ao longo de toda sessão. Após a habituação, um pulso
sonoro intenso (120 dB, 30 ms) foi apresentado de modo a testar a elicitação basal do
sobressalto e repetido na última sessão do teste. Em seguida, 10 blocos de 10 práticas
foram apresentados para a medição da inibição do sobressalto pelo pré-pulso sonoro.
Cada bloco incluiu quatro tipos de práticas: sem estímulo (ruído branco de fundo), pré-
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pulso sozinho, pré-pulso seguido de pulso e pulso sozinho. O pré-pulso foi um tom puro
(3000 Hz, 20 ms) com intensidade de 72,76, 80 ou 84 dB e o intervalo entre os
estímulos (pré-pulso e pulso) foi de 100 ms. As práticas foram apresentadas em ordem
randomizada dentro de cada bloco, com intervalo entre as práticas de 15 s ± 5 s.
A porcentagem da habituação foi utilizada como parâmetro de aprendizagem e
calculada como a redução na magnitude de sobressalto medida no primeiro e último
bloco da sessão: % HAB = 100 - [(100 x HAB2/HAB1)]. A porcentagem de inibição do
sobressalto causada pelo pré-pulso foi usada na busca por eventuais alterações no filtro
sensório-motor, como teste para a detecção de alterações comportamentais: % PPI =
100 – [100 x (PP+P/P)]
A inibição por pré-pulso do reflexo do sobressalto está reduzida em animais de
laboratório sob efeito de drogas psicotomiméticas, quando o pré-pulso perde a
capacidade de inibir a resposta do sobressalto causada pelo pulso (Geyer et al., 2001).
Isto indica incapacidade do animal prestar atenção ao pré-pulso, pelo comprometimento
do circuito córtico-estriado-pálido-pontino, responsável pela filtragem da informação
sensorial ou cognitiva (Geyer et al., 2001).

Figura 7. A) Caixa de isolamento acústico com gaiola de contenção para rato. Na base da gaiola, um
estabilímetro detecta o reflexo do sobressalto do animal quando o estímulo acústico é gerado (pré-pulso e
pulso) no modelo de inibição pré-pulso. B) Porcentagem da inibição pré-pulso em ratos que receberam
uma droga psicotomimética, quetamina (1-10 mg/kg), 15 min antes do teste. *p < 0,05 e **p < 0,01,
comparado aos animais que receberam salina (Imagem ilustrativa obtida em: http://www.inecusp.org/cursos/cursoV/modelos_animais.htm).

4.5.3 Teste de reconhecimento de objeto
O teste de reconhecimento de objeto baseia-se numa característica de roedores
que tendem a gastar mais tempo explorando um objeto novo do que um objeto familiar.
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Esse comportamento típico permite a análise da memória declarativa em roedores
(Cavoy et al., 1988).

Após o término da tarefa de labirinto, os animais foram

habituados (20min) à uma caixa de madeira com 46 cm diâmetro e 24 cm de largura
para livre exploração do aparato na ausência de objetos. Após 24 horas da habituação o
animal foi colocado na caixa, com 2 objetos idênticos: A e A (cubos mágicos) para livre
exploração por 5 minutos. Os objetos foram fixados nos cantos direito e esquerdo com
fitas adesivas e sempre limpos com álcool 30° a cada teste. Para o comportamento
exploratório foi definido como cheirar ou tocar os objetos com o focinho e patas
anteriores. O paradigma experimental consistiu em uma fase de aquisição (treino) e
teste propriamente dito, separados por um intervalo de 30 minutos. Nesse caso, após o
intervalo de descanso o animal foi recolocado na caixa com o objeto familiar A e um
objeto novo B (tubo) com o tempo de 5 minutos para explorar o ambiente. No dia
seguinte, após 24 horas do teste, o animal foi recolocado na caixa com o mesmo objeto
familiar A e outro objeto distinto C (cone) com o tempo de 5 minutos para explorar
novamente o ambiente. O tempo gasto explorando cada objeto (familiar ou novo) foi
registrado em vídeo e quantificado manualmente. O índice de reconhecimento foi
calculado como porcentagem do tempo de exploração do objeto novo em relação ao
tempo total de exploração a ambos os objetos. Esse índice foi utilizado para comparação
entre grupos experimentais.

Figura 8. Esquema do protocolo de reconhecimento de objeto.

4.5.4 Memória espacial de trabalho (labirinto radial de oito braços)
O teste do labirinto radial de oito braços foi utilizado para avaliar memória
espacial de trabalho relacionado a aspectos cognitivos e capacidade de aprendizado do
animal. Para isso foi utilizado um labirinto radial composto por uma arena central
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octogonal (30 cm de diâmetro) que dá origem a oito braços transparentes idênticos e
simétricos (60 x 12 x 13 cm) elevados a 70 cm do chão. A arena é separada dos braços
por portas de abertura superior automatizadas conforme um controle via interface com
um software (Insight Ltda). Nas extremidades de cada braço há uma depressão circular
no assoalho, medindo aproximadamente 3 cm de diâmetro e 1 cm de profundidade,
servindo como repositório de pedaços de ração, manualmente disponibilizadas em
quatro braços no treino e em todos os braços no teste antes do início de cada sessão. A
profundidade desses repositórios é suficiente para que os animais não enxerguem os
pedaços antes de chegarem ao terço final do braço (Figura 7). No início de cada sessão,
os ratos foram colocados no centro da arena octogonal, e o desempenho ótimo da tarefa
consistiu em visitar cada um dos oito braços somente uma vez numa dada sessão.
Assim, revisitas foram contabilizadas como erros. O tempo limite para cada sessão de
treino e teste foi de 8 min e todos os braços foram limpos com água entre as sessões. Os
animais passaram por um período de adaptação ao labirinto e por estratégia de restrição
alimentar. A restrição alimentar consistiu numa oferta diária da ração de 30 a 40 g para
cada rato, de modo a manter 85-90% de seus pesos adultos, com o monitoramento
diário até o final dos experimentos. Tal restrição é um modelo padrão em procedimentos
de aprendizagem por reforço positivo, de modo que pedaços da ração servem como
recompensadores na tarefa espacial no labirinto radial de oito braços (Olton &
Samuelson, 1976).
A habituação deu-se em sessão diárias de 10 minutos durante 5 dias, seguido de
treino e teste propriamente dito (21 sessões diárias). Durante o treino e teste o animal
deve ser capaz de achar o pedaço da ração através de localização espacial - dicas
espaciais (imagens geométricas) fixadas na parede da sala. Foram feitos registros do
tempo inicial de entrada no primeiro braço, braços visitados, braços retornados e tempo
final para atingir o último braço. O tempo limite para cada sessão de treino e teste foi de
8 minutos e todos os braços higienizado com água na permanência ou na troca de rato.
Não houve parâmetro para exclusão de animais: medo ou cautela para entrar nos braços
e/ou a não adaptação a comer a ração. Todos os roedores foram mantidos até o final de
21 sessões. O protocolo de treinamento consistiu em um único treino por dia, com
comida em quatro braços fixos (1, 2, 4 e 6), seguido de um teste por dia com comida
nos oito braços, nesse caso foram considerados braços fixos 3, 5, 7 e 8. O intervalo de
tempo entre treino e teste foi pré-estabelecido: (1) número de erros igual ou superior a 2
o animal permanece em descanso na caixa por 5 minutos; (2) erro igual ou menor a 1
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por 2 dias consecutivos o animal permanece na caixa por 30 minutos. Durante todo o
experimento, o labirinto foi mantido em uma posição constante, assim como todos os
objetos da sala experimental e desenhos poligonais coloridos afixados na parede ao
redor da sala.

Figura 9. Labirinto radial de 8 braços (Laboratório de Investigação em Epilepsia).

4.6 Processamento do tecido cerebral
No sétimo dia, após os testes comportamentais, os animais foram
profundamente anestesiados com tiopental sódico (30 mg/kg i.p.). A perfusão foi
realizada via intra-cardíaca. Com o auxílio de uma agulha foi puncionado o ventrículo
esquerdo do animal, em seguida foi realizada uma incisão no átrio direito que permitiu a
saída dos líquidos. Após a incisão no átrio direito foi infundida uma solução salina
tamponada 0,9% no volume de 100 mL. A seguir uma solução de sulfeto de sódio 0,1%
(150 a 200 mL) em salina tamponada foi infundida, seguida por paraformaldeído
tamponado 4% (150 a 200 mL). Após a perfusão o cérebro foi removido da caixa óssea,
com o auxílio de uma goiva, e colocado em solução de paraformaldeído tamponado a
4% por 4 horas. A seguir os cérebros foram desidratados. A desidratação visa à extração
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de água e sua substituição por um solvente orgânico adequado e posterior inclusão em
parafina.
O tecido foi sucessivamente colocado em uma série de soluções com
concentrações crescentes de álcool iniciando com álcool 70% até álcool absoluto. Após
esse passo o tecido foi diafanizado em xilol e incluído em parafina. Os blocos em
parafina foram cortados de forma seriada em fatias de 8 µm de espessura, sendo as
fatias montadas em lâminas gelatinizadas. Após a secagem as lâminas foram escorridas
em estufa a 60°C por duas horas e armazenadas para posterior realização da imunohistoquímica de nNOS. Este protocolo já foi padronizado pelo Laboratório de
Investigação em Epilepsia – HC, FMRP/USP.

4.7 Método Histoquímico de Hematoxilina e Eosina
As secções foram desparafinizadas em xilol e hidratadas em concentrações
decrescentes de álcoois até água corrente. A seguir foram colocadas na solução de
Hematoxilina de Harris (Laborclin) por cerca de um minuto e lavadas em água corrente.
Em seguida, as lâminas foram imersas em uma solução diferenciadora de álcool ácido
(99 mL de álcool 70 % e 0,5 mL de ácido clorídrico) e a seguir colocadas em solução de
água e amônia (1 gota de NH3 para cada 50 mL de água) até que atingissem o tom roxoazulado desejado. Posteriormente, as secções foram lavadas imersas em etanol 70 %,
seguido de etanol 95 %, e finalmente solução de Eosina-Floxina (50 ml de Eosina
Amarelada Inlab 1 % em água, 5 mL de Floxina B Sigma 1 % em água, 380 mL de
álcool comercial e 2 mL de ácido acético glacial). As secções então seguiram para
desidratação, clarificação e montagem em Krystalon (Harleco).

4.8 Imuno-histoquímica
A primeira etapa da imuno-histoquímica foi a desparafinização: as lâminas
foram incubadas em estufa histológica a 58ºC por 10 minutos em jarro coplin. Em
seguida, colocamos as lâminas em xilol e depois em uma solução de xilol-etanol
absoluto, e em concentrações decrescentes de etanol até água. O passo seguinte foi o
bloqueio da peroxidase endógena, com incubação das secções em 4,5% (v/v) de
peróxido de hidrogênio (H2O2) em PBS1por 20 minutos. Depois partimos para a
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

1

PBS: tampão fosfato salina = 50 mM Na2HPO4 (Vetec) pH 7,4 contendo 0,9% (p/v) NaCl (Quimex).
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recuperação antigênica em micro-ondas com uso de tampões específicos. Depois
realizamos o bloqueio dos sítios proteícos inespecíficos incubando as lâminas em
tampão de bloqueio [tampão B2 contendo 5% (p/v) leite em pó desnatado Molico e 10%
(v/v) soro de cabra (Vector)] por 4-5 horas em temperatura ambiente. Em seguida
realizamos a incubação com o anticorpo primário anti-mouse para nNOS3por
aproximadamente 16 horas. Em lâminas controle omitimos o anticorpo primário. A
incubação com o anticorpo secundário anti-mouse4 ocorreu por uma hora, à temperatura
ambiente. As secções passaram por outra lavagem com tampão B, para retirar o excesso
de anticorpo não ligado ao tecido, e com tampão PBS por duas vezes de 5 minutos.
Depois disso foi realizada a incubação com o kit Elite ABC (Vector). A biotina do kit é
acoplada com peroxidase, molécula que ficará exposta à revelação conseguinte. Para
isso, descongelamos um eppendorf de 1 mL de diaminobenzidina (DAB, Sigma) 10
mg/mL e misturamos a 24 mL de tampão Tris-HCl pH 7,6 e 8 µL de H2O2 a 30% (v/v).
Após a revelação, as lâminas foram desidratadas em soluções com concentrações
crescentes de etanol, e posteriormente xilol e em seguida realizamos a montagem com
lamínula e Kristalon (Harleco).
4.8.1 Anticorpo
O seguinte anticorpo foi utilizado no experimento de imuno-histoquímica: antinNOS (610309, BD Transduction Laboratories; diluído a 1:50 em tampão bloqueio).

4.9 Forma de Análise dos Resultados
4.9.1 Análises comportamentais
Todos os animais submetidos ao SE foram analisados quanto à latência para
início e severidade das crises epilépticas. Assim como os animais submetidos aos
sintomas positivos e negativos da esquizofrenia (indução de QUET), bem como os
animais injetados com doador de óxido nítrico (NPS). Todos os animais com sobrevida
de 70 dias foram filmados para o registro das CREs e análise comportamental. A
filmagem foi realizada 8 horas por dia, 7 dias da semana, a partir do primeiro dia da
injeção após o último insulto até o dia do sacrifício do animal. As variáveis registradas
foram latência para o início das CREs, duração gravidade e número total das CREs
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2

Tampão B: Preparado a partir de tampão A (20 mM Na2HPO4, 450 mMNaCl pH 7,4) por adição de 0,3% (v/v) de
Triton X-100 (Vetec).
3
nNOS: mouse anti-NOS (BD Bioscience), 610309, diluído a 1:50 com blocking buffer.
4
Biotinylated swine anti-mouse IgG (Dako E0354), diluído a 1:200 com blocking buffer.
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segundo a escala de Racine (1972), e análise do animal com relação aos sintomas da
esquizofrenia.
4.9.2 Contagem neuronal em secções coradas por Hematoxilina e Eosina
A contagem foi realizada com auxílio do programa Image J versão 1.42q,
seguindo o seguinte procedimento: foram feitos 5 quadrados de 100 x 100 µm para cada
região, sendo os quadrados distribuídos pela foto de forma aleatória. Foi aplicado o
fator de correção de Abercrombie para espessura do corte, permitindo-se definir a
densidade neuronal, com os valores apresentados em milhares de células por milímetro
cúbico. O fator de correção de Abercrombie inclui a seguinte fórmula: nº células/mm3=
(contagem celular) x (fator de Abercrombie) / (área total) X (espessura do corte). Onde,
contagem celular: corresponde ao número absoluto de células contadas em cada
subcampo. Fator de Abercrombie: Para sua obtenção é considerado o diâmetro da célula
e a espessura do corte, sendo 8 micrômetros para as células granulares e 14,3
micrômetros para as células piramidais do hipocampo, na espessura de corte de 8
micrômetros. Área total: área correspondente ao número de quadrados contados. As
regiões analisadas foram: hipocampo, amígdala, córtex entorrinal, tálamo da linha
média, córtex pré-frontal e nucleus accumbens.
4.9.3 Análise estatística
Para comparar dados categóricos entre os grupos serão utilizados o Teste Exato
de Fischer ou Teste do χ2 (Chi-Quadrado). Para as variáveis contínuas foram utilizados
os testes de Kolgomorov-Smirnov ou Shapiro-Wilk para avaliar a normalidade das
amostras. Variáveis contínuas normalmente distribuídas foram analisadas com teste t de
Student, ANOVA e correlação linear de Pearson (para quantificação da relação entre
duas variáveis contínuas). Os correspondentes destes testes para variáveis não-normais
foram os testes U de Mann-Whitney, Kruskal-Wallis e correlação de Spearman,
respectivamente. Em todos os testes foram fixado em 0,05 ou 5% (alfa < 0,05) o nível
para rejeição da hipótese de nulidade. Foram utilizados os programas GraphPad InStat
versão 3.01 e SPSS versão 11.0.
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5. RESULTADOS
	
  

5.1 Perfil dos animais injetados com PILO
A Tabela 1 descreve as CREs em 78 animais que completaram o paradigma
experimental de indução de SE e posteriormente separados em grupos: PILO+SAL
(n=16), PILO+QUET (n=17), PILO+SAL+NPS (n=22) e PILO+QUET+NPS (n=23). A
tabela apresenta todos os ratos que foram injetados com PILO, inclusive ratos que
apresentaram crises após a injeção e morreram ao longo dos experimentos (sigla †). São
apresentadas a severidade das CREs, cuja filmagem permitiu a classificação
comportamental de acordo com a escala de Racine modificada (Racine et al., 1972).
Utilizando o modelo de injeção intrahipocampal da PILO os animais entraram
em SE e permaneceram nele por 2 horas (latência) e alcançaram a escala Racine 4 ou 5
Em termos comportamentais, 42% das CREs corresponderam às escalas de Racine 1 e
2, 21% à escala 3, 19% à escala 4 e 18% à escala 5. A média e desvio padrão para
ocorrência da primeira CRE foi de 26 dias ± 5, e a média do total de crises foi de 7,9
crises ± 3 em 71 dias. A Figura 10 mostra a frequência de crises, dia médio da primeira
crise e frequência por tipo de crise, por grupo. Os animais do grupo epilepsia com
psicose comórbida tratados com NPS (PILO+QUET+NPS) exibiram menor frequência
de crises que o grupo não tratado (PILO+QUET).

Tabela 1. Descrição do perfil de crises de cada animal injetado com PILO.
	
  
	
  

Grupo	
  

Severidade	
  RACINE	
  
R2	
   R3	
   R4	
   R5	
  
x	
  
x	
  
x	
  
	
  

1ª	
  CREs	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  em	
  dias	
  
6	
  

Total	
  da	
  CREs	
  
em	
  até	
  71	
  dias	
  
6	
  

Rato	
  179	
  

PILO+SAL	
  

R1	
  
x	
  

Rato	
  182	
  

PILO+SAL	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

	
  

43	
  

3	
  

Rato	
  183	
  

PILO+SAL	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

30	
  

5	
  

Rato	
  186	
  

PILO+SAL	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

	
  

32	
  

6	
  

Rato	
  187	
  

PILO+SAL	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

	
  

3	
  

5	
  

Rato	
  188	
  

PILO+SAL	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

	
  

23	
  

15	
  

Rato	
  189	
  

PILO+SAL	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

	
  

28	
  

4	
  

Rato	
  190	
  

PILO+SAL	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

	
  

39	
  

5	
  

Rato	
  191	
  

PILO+SAL	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

	
  

2	
  

7	
  

Rato	
  192	
  

PILO+SAL	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

	
  

6	
  

16	
  

Rato	
  193	
  

PILO+SAL	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

1	
  

1	
  

Rato	
  194	
  

PILO+SAL	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

	
  

9	
  

5	
  

Rato	
  195	
  

PILO+SAL	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

25	
  

13	
  

Rato	
  197	
  

PILO+SAL	
  

	
  x	
  

x	
  	
  

x	
  	
  

	
  	
  x	
  

	
  	
  

†	
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Rato	
  198	
  

PILO+SAL	
  

	
  x	
  

x	
  	
  

x	
  	
  

x	
  	
  

	
  	
  

Rato199	
  

PILO+SAL	
  

	
  x	
  

x	
  	
  

x	
  	
  

x	
  	
  

Rato	
  71	
  

PILO+SAL	
  

x	
  

x	
  

	
  	
  	
  x	
  

Rato	
  72	
  

PILO+QUET	
  

x	
  

x	
  

Rato	
  73	
  

PILO+QUET	
  

x	
  

x	
  

Rato	
  75	
  

PILO+QUET	
  

x	
  

Rato	
  76	
  

PILO+QUET	
  

Rato109	
  
Rato110	
  

	
  	
  

	
  	
  

†	
  
†	
  

x	
  

x	
  

15	
  

33	
  

x	
  

x	
  

x	
  

56	
  

	
  	
  

x	
  

	
  

	
  

35	
  

13	
  

x	
  

x	
  

x	
  

	
  

7	
  

23	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

	
  

3	
  

29	
  

PILO+QUET	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

	
  

48	
  

6	
  

PILO+QUET	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

35	
  

7	
  

	
  Rato	
  111	
  

PILO+QUET	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

	
  

39	
  

6	
  

Rato	
  112	
  

PILO+QUET	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

	
  

26	
  

8	
  

Rato	
  122	
  

PILO+QUET	
  

x	
  

x	
  

x	
  

	
  

	
  

3	
  

10	
  

Rato	
  133	
  

PILO+QUET	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

	
  

30	
  

9	
  

Rato	
  135	
  	
  

PILO+QUET	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

†	
  

	
  	
  

Rato	
  150	
  

PILO+QUET	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

	
  

19	
  

6	
  

Rato	
  151	
  

PILO+QUET	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

	
  

21	
  

6	
  

Rato	
  152	
  

PILO+QUET	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

	
  

19	
  

12	
  

Rato	
  153	
  

PILO+QUET	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

	
  

44	
  

5	
  

Rato	
  154	
  

PILO+QUET	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

47	
  

6	
  

Rato	
  200	
  

PILO+SAL+NPS	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

42	
  

12	
  

Rato	
  201	
  

PILO+SAL+NPS	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

10	
  

13	
  

Rato	
  202	
  

PILO+SAL+NPS	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

	
  

28	
  

3	
  

Rato	
  203	
  

PILO+SAL+NPS	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

42	
  

4	
  

Rato	
  204	
  

PILO+SAL+NPS	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

55	
  

1	
  

Rato	
  216	
  

PILO+SAL+NPS	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

	
  

22	
  

	
  	
  

Rato	
  217	
  

PILO+SAL+NPS	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

	
  

8	
  

7	
  

Rato	
  218	
  

PILO+SAL+NPS	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

	
  

†	
  

	
  	
  

Rato	
  219	
  

PILO+SAL+NPS	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

	
  

6	
  

24	
  

Rato	
  220	
  

PILO+SAL+NPS	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

	
  	
  

	
  	
  

Rato	
  221	
  

PILO+SAL+NPS	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

	
  	
  

†	
  
†	
  

Rato	
  222	
  

PILO+SAL+NPS	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

	
  

24	
  

4	
  

Rato	
  223	
  

PILO+SAL+NPS	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

	
  

20	
  

5	
  

Rato	
  224	
  

PILO+SAL+NPS	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

	
  

13	
  

5	
  

Rato	
  225	
  

PILO+SAL+NPS	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

	
  

24	
  

7	
  

Rato	
  226	
  

PILO+SAL+NPS	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

	
  

55	
  

2	
  

Rato	
  227	
  

PILO+SAL+NPS	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

	
  

45	
  

20	
  

Rato	
  228	
  

PILO+SAL+NPS	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

	
  

35	
  

6	
  

Rato	
  234	
  

PILO+SAL+NPS	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

	
  

30	
  

5	
  

Rato	
  244	
  

PILO+SAL+NPS	
  

x	
  

x	
  

	
  	
  	
  x	
  

x	
  

	
  	
  

†	
  

	
  	
  

Rato	
  242	
  

PILO+SAL+NPS	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

	
  

44	
  

8	
  

Rato	
  241	
  

PILO+SAL+NPS	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

	
  

24	
  

7	
  

Rato	
  205	
  

PILO+QUET+NPS	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

	
  

	
  

Rato	
  206	
  

PILO+QUET+NPS	
  

	
  x	
  

x	
  	
  

	
  x	
  

x	
  	
  

x	
  	
  

	
  	
  

Rato	
  207	
  

PILO+QUET+NPS	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

	
  

†	
  
†	
  
†	
  

Rato	
  208	
  

PILO+QUET+NPS	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

	
  

38	
  

3	
  

Rato	
  209	
  

PILO+QUET+NPS	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

	
  

7	
  

3	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

31
Rato	
  210	
  

PILO+QUET+NPS	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

	
  

57	
  

1	
  

Rato	
  211	
  

PILO+QUET+NPS	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

33	
  

3	
  

Rato	
  212	
  

PILO+QUET+NPS	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

†	
  

	
  	
  

Rato	
  213	
  

PILO+QUET+NPS	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

36	
  

4	
  

Rato	
  214	
  

PILO+QUET+NPS	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

25	
  

	
  	
  

Rato	
  215	
  

PILO+QUET+NPS	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

	
  

10	
  

7	
  

Rato	
  229	
  

PILO+QUET+NPS	
  

x	
  

x	
  

x	
  

x	
  

	
  

45	
  

3	
  

Rato	
  230	
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Figura 8. Crises espontâneas recorrentes (CREs). O número total de crises foi maior nos animais
PILO+QUET quando comparado aos animais PILO+QUET tratados com NPS (PILO+QUET+NPS),
embora sem diferença significativa na frequência de crises de maior severidade. *: p < 0,02; t = 0,058.
Valores apresentados como média ± erro padrão da média. 	
  

	
  
	
  

5.2 Testes comportamentais
A Tabela 2 contabiliza os 173 ratos selecionados para o protocolo experimental,
dos quais 143 (82,65%) concluíram todos os testes e 30 (17,35%) morreram ao longo
dos experimentos. Foram avaliadas a atividade locomotora e a inibição do pré-pulso de
sobressalto em três momentos de testes comportamentais (I, II e III), além da memória
de curta e longa duração somente no comportamento III.
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Tabela 2. Número de ratos utilizados no protocolo experimental
	
  

Comportamento	
  	
  
I	
  	
  
23	
  

Comportamento	
  II	
  
23	
  

Comportamento	
  
III	
  
21	
  

SAL+QUET	
  (n=16)	
  

16	
  

16	
  

16	
  

0	
  

PILO+SAL	
  (n=19)	
  

16	
  

16	
  

16	
  

3	
  

PILO+QUET	
  (n=21)	
  

20	
  

20	
  

17	
  

4	
  

SAL+SAL+NPS	
  (n=20)	
  

20	
  

19	
  

15	
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  (n=26)	
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  (n=22)	
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  (n=23)	
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18	
  

18	
  

5	
  

SAL+SAL	
  (n=26)	
  

Mortes	
  
5	
  

5.2.1 Atividade locomotora I

O grupo PILO apresentou maior taxa de exploração no teste de campo aberto, de
acordo com a quantificação da distância percorrida em blocos, sendo estatisticamente
diferente em todos os blocos de tempo (849,51 ± 77,08 cm, p <0,001). Assim como
permaneceu mais tempo no centro da arena (23,04 ± 1,54%, p <0,001) e também sobre
as patas traseiras (39,06 ± 4,04, p = 0,002) (Figura 11).
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Figura 9. Campo aberto I. A distância percorrida (A), a proporção da trajetória no centro da arena (B) e o
número de vezes em pé (C) foram significativamente maiores nos animais com epilepsia que nos animais
controle. ** e ¢: p < 0,001. Valores apresentados como média ± erro padrão da média.

	
  
	
  

5.2.2 Inibição por pré-pulso do reflexo de sobressalto (PPI) I
O grupo PILO apresentou uma redução na resposta do PPI em todas as
intensidades de pré-pulso (72dB: 14,43 ± 5,11; 76dB: 19,78 ± 3,34; 80dB: 27,53 ± 4,27;
84dB: 38,02 ± 3,38, p < 0,005) o que sugere prejuízo no filtro sensório motor desses
animais. Em contrapartida não foram encontradas diferenças significativas entre o grupo
PILO e o grupo controle no sobressalto (Figura 12).
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Figura 10. Inibição por pré-pulso do reflexo de sobressalto I. A amplitude do reflexo de sobressalto (A)
não apresentou diferenças significativas entre os grupos (p = 0,889). Na inibição por pré-pulso do reflexo
de sobressalto com diferentes intensidades do pré-pulso (B), o grupo com epilepsia (PILO) apresentou
uma redução significativa quando comparado ao grupo controle (SAL). **: p ≤ 0,005. Valores
apresentados como média ± erro padrão da média.

	
  

5.3 Testes comportamentais
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5.3.1. Atividade locomotora II
Os grupos SAL+QUET (14,14 % ± 1,92), PILO+SAL (23,44 % ± 2,83) e
PILO+QUET (26,26 % ± 3,87) apresentaram maior porcentagem da trajetória no centro
da arena quando comparado ao grupo controle (4,61 % ± 1,36, p ≤ 0,001) (Figura 13,
A,B,C). Os animais SAL+QUET elevaram-se mais sobre as patas traseiras do que os
outros grupos (42,88 ± 5,90, p = < 0,001); em contrapartida os animais tratados com
PILO+QUET+NPS elevaram-se menos sobre as patas traseiras (7,29 ± 1,38, p = 0,001)
(Figura 13, D,E,F). O grupo SAL+QUET (8655,37 ± 612,44 cm, p< 0,001) apresentou
hiperlocomoção em relação a todo os grupos, exceto PILO+QUET (Figura 13, G,H,I).
O grupo PILO+SAL (1926,24 ± 269,85 cm, p = <0,001) apresentou maior taxa de
exploração em relação ao grupo controle. Por sua vez, o tratamento com NPS diminuiu
a locomoção nos grupos PILO+SAL+NPS (2042,34 ± 494,11, p = < 0,001) e
PILO+QUET+NPS (618,72 ± 165,69, p = < 0,001). Digno de nota, o tratamento com
NPS sozinho (SAL+SAL+NPS) não diferiu do grupo controle (SAL+SAL).

	
  
Figura 11. Campo aberto II. Todos os grupos permaneceram mais tempo no centro da arena (A,B,C) em
relação ao grupo controle (SAL+SAL), exceto o correlato comportamental de psicose tratado com NPS
em relação ao grupo SAL+QUET. Animais SAL+QUET permaneceram maior número de vezes em pé
(D,E,F) em relação a todos os demais grupos e o número de elevações foi abolido nos grupos tratados
com NPS (PILO+QUET+NPS). Animais SAL+QUET exibiram hiperlocomoção (G,H,I) em relação a
todos os demais grupos, exceto PILO+QUET. Animais com epilepsia (PILO+SAL) exibiram
hiperlocomoção em relação ao grupo controle (SAL+SAL). A hiperlocomoção no grupo com epilepsia e
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correlatos comportamentais de psicose (PILO+QUET) foi abolida com tratamento com NPS
(PILO+QUET+NPS). &: SAL+SAL e SAL+QUET; α: SAL+QUET e PILO+SAL; β: SAL+QUET e
PILO+QUET; ¢: SAL+SAL e PILO+QUET; @: SAL+QUET e PILO+SAL; η: SAL+QUET e
SAL+QUET+NPS; ɣ: SAL+QUET e SAL+SAL+NPS; $: SAL+SAL e PILO+SAL; €: SAL+SAL e
PILO+SAL+NPS; #: PILO+QUET e PILO+QUET+NPS; £: SAL+SAL e PILO+QUET+NPS. ** e
demais sinais: p < 0,001. Valores apresentados como média ± erro padrão da média.

5.3.2. Inibição por pré-pulso do reflexo de sobressalto (PPI) II
O grupo PILO+QUET+NPS (278,48 ± 62,84) apresentou resposta acústica
reduzida de sobressalto comparado ao grupo PILO+QUET (748,58 ± 164,55, p = 0,021)
o que sugere que NPS interfere na discriminação de estímulos externos, melhorando
prejuízos causados pela PILO e QUET no filtro sensório motor (Figura 14, C). Todos os
grupos apresentaram uma redução na resposta do PPI em relação ao controle (Figura 14,
D,E,F). Também SAL+QUET apresentou redução no PPI na intensidade de 80dB
quando comparado ao grupo SAL+SAL+NPS (Figura 14, E).

	
  
Figura 12. Inibição pré-pulso do reflexo de sobressalto II. O grupo epilepsia+psicose tratado com NPS
(PILO+QUET+NPS) apresentou redução significativa na amplitude do reflexo de sobressalto (*, C),
comparado ao grupo sem tratamento (PILO+QUET). Todos os grupos apresentaram uma redução
significativa na inibição pré-pulso (D,E,F), comparados ao grupo controle (SAL+SAL). O grupo
SAL+QUET apresentou uma redução significativa na inibição pré-pulso na intensidade de 80dB (E)

38
quando comparado ao grupo SAL+SAL+NPS. *:p < 0,01 e **:p ≤ 0,001. Valores apresentados como
média ± erro padrão da média.

5.4 Testes comportamentais

5.4.1 Atividade locomotora III
Os animais PILO+SAL (17,95 ± 3,22), PILO+QUET (17,78 ± 2,31),
PILO+SAL+NPS (14,41 ± 2,13) e PILO+QUET+NPS (14,29 ± 2,54) apresentaram
maior porcentagem da trajetória no centro da arena quando comparado ao grupo
controle (4,36 ± 0,87, p <0,001). Assim como PILO+QUET (17,78 ± 2,31) em relação
ao SAL+QUET (7,44 ± 1,85, p = < 0,001) (Figura 15, A,B,C). O grupo PILO+QUET
(40,73 ± 8,29) se manteve maior número de vezes em pé do que o grupo controle (21,08
± 1,91, p = 0,043), enquanto o seu tratamento com NPS (20,74 ± 2,56, p < 0,001)
cessou as elevações (Figura 15, D,E,F). Os animais epilépticos com correlatos
comportamentais de psicose (PILO+QUET) (2383,98 ± 407,85, p < 0,001) exibiram
maior atividade locomotora do que os demais grupos; em contrapartida o tratamento
com NPS diminuiu a hiperlocomoção nos animais PILO+SAL+NPS (3244,68 ± 762,25,
p < 0,001) e PILO+QUET+NPS (1214,21 ± 134,62, p < 0,001) (Figura 15, G,H,I).
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Figura 13. Campo aberto III. Todos os grupos de animais com epilepsia exibiram maior trajetória no
centro da arena (A,B,C) em relação aos controles, assim como o grupo PILO+QUET em relação ao grupo
SAL+QUET (A). O grupo PILO+QUET teve mais levantamentos nas patas traseiras que os controles, e
essas elevações foram abolidas com o tratamento com NPS (PILO+QUET+NPS) (F). Animais
PILO+QUET exibiram hiperlocomoção em relação aos demais grupos (G,H,I). A hiperlocomoção no
grupo com epilepsia e correlatos comportamentais de psicose (PILO+QUET) foi abolida com o
tratamento com NPS (PILO+QUET+NPS). ¢: SAL+SAL e PILO+QUET; β: SAL+QUET e
PILO+QUET; $: SAL+SAL e PILO+SAL; €: SAL+SAL e PILO+SAL+NPS e #: PILO+QUET e
PILO+QUET+NPS. ** e demais sinais: p ≤ 0,001. Valores apresentados como média ± erro padrão da
média.	
  

5.4.2 Inibição por pré-pulso do reflexo de sobressalto (PPI) III
Nenhum dos grupos apresentou diferenças significativas para a resposta de
sobressalto (Figura 16, A,B,C). O grupo PILO+SAL apresentou resposta reduzida para
todas as intensidades do PPI em relação ao grupo controle de acordo com a Figura 16
(D, F), assim como na intensidade de 72dB em relação a SAL+QUET (Figura 16, D), o
que sugere prejuízo no filtro sensório motor dos animais com epilepsia.
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Figura 14. Inibição pré-pulso do reflexo de sobressalto III. Não houve diferenças significativas na
amplitude de reflexo do sobressalto para os grupos (A,B,C) (p = 0,904). O grupo epiléptico (PILO+SAL)
apresentou uma redução em todas as intensidades de inibição pré-pulso comparado ao grupo controle
(SAL+SAL) (D e F) e apenas na intensidade de 72dB com relação a SAL+QUET (D). O grupo
PILO+SAL, PILO+SAL+NPS apresentaram redução na inibição pré-pulso em relação ao controle
(SAL+SAL) (F). Também nas intensidades de 76dB e 80dB o grupo epilepsia+psicose tratado com NPS
apresentou redução na inibição pré-pulso em relação ao controle, e em relação a PILO+QUET na
intensidade de 76dB (F) **: p ≤ 0,002; e *: p < 0,02. Valores apresentados como média ± erro padrão da
média.
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5.5 Testes de memória

5.5.1 Reconhecimento de objeto
No teste de reconhecimento os animais PILO+SAL (índice do objeto novo 42,31
± 3,60) e PILO+QUET (índice do objeto novo 46,45 ± 2,51) exploraram o objeto novo
(Figura 17, A,C) por um tempo significativamente menor do que os animais controles
(58,65 ± 2,41, p = 0,008). Esse achado sugere que o grupo epiléptico e o grupo
epiléptico com correlato comportamental de psicose não reconheceram o objeto como
novo, sugerindo prejuízo na memória. O modelo animal de esquizofrenia (SAL+QUET)
também apresentaram prejuízo de memória (t, p = 0,07) e o tratamento com NPS (t, p =
0,052) não reverteu de modo significativo este déficit (Figura 17, E,F).
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Figura 15. Memória de reconhecimento de objeto. O grupo epiléptico (PILO+SAL) e o grupo
PILO+QUET apresentaram menor tempo de exploração no objeto novo do que os animais controles (A e
C). Na fase tardia do teste nenhuma diferença significativa foi encontrada entre os grupos, exceto uma
tendência de SAL+QUET (E) e PILO+QUET+NPS (F) em relação ao grupo controle. A**: p = 0,008;
C*: p = 0,024; E: t = 0,07; F: t = 0,052. Valores apresentados como média ± erro padrão da média.
	
  

5.5.2 Labirinto radial de oito braços
O grupo PILO+SAL (8,50 ± 0,57%) e PILO+SAL+NPS (8,44 ± 0,68%)
demoraram mais tempo para pegar o primeiro pellet no treino, e uma tendência (t) (p =
0,056) de PILO+QUET+NPS comparado ao grupo controle (6,04 ± 0,58%, p = 0,013).
A Figura (18, A,C) mostra o índice de tempo para concluir esta etapa inicial da tarefa.
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Figura 16. Tempo para tomada do 1° pellet em relação ao tempo total no treino e no teste (%). O índice
de tempo para obter o 1º pellet no treino nos animais epilépticos (PILO+SAL) e nos tratados com NPS
(PILO+SAL+NPS), e tendência do grupo PILO+QUET+NPS em relação aos animais controle (A, C). No
teste não houve diferença significativa entre os grupos. *: p < 0,02 e t = 0,056. Valores apresentados
como média ± erro padrão da média.

No treino o grupo SAL+QUET (151 ± 10,64s) apresentou prejuízo no tempo
para execução da tarefa com relação ao grupo epiléptico PILO+SAL (87 ± 6,84s, p =
0,012), porém PILO+SAL gastou menos tempo (s) para concluir a tarefa comparado ao
grupo controle (131 ± 10,64s, p = 0,012) (Figura 19, C), o que sugere comprometimento
de memória para os animais que receberam PILO quando comparados àqueles que
receberam QUET. Para o teste o grupo SAL+QUET (185 ± 10,18s, p = 0,002) demorou
mais tempo para recolher os 4 pellets que PILO+SAL (140 ± 8,78s, p = 0,007), grupo
controle (137 ± 6,86s, p = 0,007) e àqueles tratados com NPS, no caso SAL+SAL+NPS
(133 ± 8,86s, p = 0,002) e SAL+QUET+NPS (135 ± 6,17s, p = 0,002), o que sugere que
NPS não teve efeito positivo no tempo para execução da tarefa completa.
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Figure 17. Tempo total de tomada dos 4 pellets no treino e no teste. O tempo para obter os 4 pellets no
treino foi maior nos animais controles do que no grupo epiléptico (PILO+SAL) (C). Enquanto o grupo
SAL+QUET apresentou maior tempo para obter os 4 pellets no treino e no teste do que nos animais
epilépticos (PILO+SAL) (A, E), e que nos controles no teste (E, D); foi também maior no teste em
relação aos animais tratados com NPS (SAL+SAL+NPS e SAL+QUET+NPS) (D).*: p = 0,03; **: p <
0,01. Valores apresentados como média ± erro padrão da média.

A memória espacial de trabalho mostrou-se comprometida nos animais que
receberam SAL+PILO (treino 32,88 ± 5,28 e teste 119,75 ± 7,32) e PILO+QUET
(treino 33,69 ± 5,24 e teste 123,94 ± 7,67) uma vez que cometeram maior número de
erros durante o treino e o teste. A Figura 20 mostra as curvas de aquisição referente ao
número de erros (retornos a braços já visitados) ao longo de 21 dias teste. Em
contrapartida o tratamento com NPS melhorou o desempenho dos animais SAL+QUET
(treino 15,38 ± 2,42 e teste 66,25 ± 3,90) e não interferiu no prejuízo de memória dos
animais SAL+PILO (treino 44,17 ± 5,70 e teste 128,22 ± 8,18).
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Figura 18. Número de erros no treino e no teste no transcorrer dos dias. Em diversos momentos da curva
de aprendizado, o número de erros foi significativamente maior nos animais com epilepsia e correlatos
comportamentais de psicose (PILO+QUET) (A,C). Nos animais injetados com quetamina, o tratamento
com NPS reverteu o prejuízo de memória de trabalho (E). O tratamento com NPS não teve efeito positivo
na memória dos animais com epilepsia (F). Símbolos equivalem a diferenças entre os grupos (p < 0,03).
¢: SAL+SAL e PILO+QUET, ɣ: SAL+QUET e SAL+SAL+NPS; €: SAL+SAL e PILO+SAL+NPS; £:
SAL+SAL e PILO+QUET+NPS; $: SAL+SAL e PILO+SAL; @: SAL+QUET e PILO+SAL; α:
SAL+QUET e PILO+SAL; β: SAL+QUET e PILO+QUET; § SAL+SAL+NPS e SAL+QUET+NPS; η:
SAL+QUET e SAL+QUET+NPS. Valores apresentados como média ± erro padrão da média.

5.6 Densidade Neuronal
Os resultados apresentados abaixo representam as análises de densidade
neuronal nas seguintes regiões cerebrais: hipocampo (camada granular do hipocampo,
hilo, CA1, CA2, CA3) córtex pré-límbico, córtex infra-límbico e córtex cingulado,
nucleus accumbens, córtex entorrinal, amígdala, núcleo talâmico mediodorsal, núcleo
talâmico ventromedial, córtex ectorrinal, subiculum, córtex perirrinal e nucleus
reuniens.
A Figura 21 mostra perda neuronal significativa no grupo PILO+QUET (p ≤
0,001) na maior parte das regiões, exceto na amígdala, núcleo talâmico mediodorsal e
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ventromedial. Assim como para o grupo PILO+SAL (p ≤ 0,001) em relação ao grupo
controle e SAL+QUET (p ≤ 0,001) no hipocampo (CA1, CA2 e CA3), córtex prélímbico, infra-límbico, ectorrinal e nucleus reuniens. O grupo PILO+QUET evidenciou
perda neuronal em grande parte das regiões.

	
  
Figura 19. Densidade neuronal em regiões cerebrais de ratos tratados com pilocarpina, quetamina e
salina. Nas regiões de CA1, CA2, CA3 (A), PRL (B), ECT, SUB e RE (D) os grupos controle (barras
brancas), SAL+QUET (barras vermelhas) e PILO+SAL (barras verdes) apresentaram maior densidade
neuronal que o grupo PILO+QUET (barras azuis). Também em CA1, CA2, CA3 (A), PRL, IL (B), ECT e
RE (D) os grupos controle e SAL+QUET apresentaram maior densidade neuronal do que PILO+SAL.
Em CG, HILO (A) e PRH (D) o grupo controle apresentou maior densidade neuronal que PILO+QUET
(barras azuis). Em IL e Cg1 (B) os grupos controle e SAL+QUET apresentaram maior densidade
neuronal que PILO+QUET. Na região do ENT (C) o grupo controle apresentou maior densidade neuronal
que PILO+SAL e PILO+QUET, enquanto SAL+QUET apresentou maior densidade neuronal que
PILO+QUET **: p ≤ 0,001. Valores apresentados como média ± desvio padrão da média.

A Figura 22 mostra uma maior densidade neuronal no grupo SAL+SAL+NPS (p
≤ 0,001) em relação ao grupo controle (córtex cingulado, nucleus accumbens, entorrinal
e subiculum) e grupo SAL+QUET (p ≤ 0,001) e SAL+QUET+NPS (p ≤ 0,001) (nucleus
accumbens, amígdala e subiculum). Além de diferenças significativas na região do
entorrinal, córtex cingulado do grupo SAL+SAL+NPS (p ≤ 0,001) em relação a
SAL+QUET (p ≤ 0,001). Todavia no córtex perirrinal o grupo SAL+QUET+NPS (p ≤
0,001) evidenciou diferença significativa em relação a SAL+QUET (p ≤ 0,001). É
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notável que o tratamento com NPS preservou a densidade neuronal comparado àqueles
que receberam QUET e também os posteriormente tratados com o doador de óxido
nítrico.

	
  
Figura 20. Densidade neuronal em regiões do sistema límbico de ratos controles tratados com quetamina
e nitroprussiato. Na região da CG (A) e PRL (B) o grupo controle (barras brancas) apresentou maior
densidade neuronal que o grupo SAL+SAL+NPS (barras amarelas). Enquanto em Cg1 e ACC (B), ENT
(C) e SUB (D) o grupo SAL+SAL+NPS apresentou maior densidade neuronal do que o controle. Na
região de ACC (B), AMG (C) e SUB (D) o grupo SAL+SAL+NPS apresentou maior densidade neuronal
do que SAL+QUET (barras vermelhas) e SAL+QUET+NPS (barras laranjas). Nas regiões do ENT (C) e
Cg1 (B) o grupo SAL+SAL+NPS apresentou maior densidade neuronal que o grupo SAL+QUET, assim
como em CA3 (A) e em PRH (D) respectivamente os grupos controles e SAL+QUET+NPS apresentaram
maior densidade neuronal que SAL+QUET **: p ≤ 0,001. Valores apresentados como média ± desvio
padrão da média.

	
  

A Figura 23 mostra perda neuronal significativa para o grupo PILO+SAL,
PILO+SAL+NPS, PILO+QUET e PILO+QUET+NPS (todos p ≤ 0,001) em relação ao
controle em várias regiões. Exceto na camada granular, córtex cingulado, nucleus
accumbens, amígdala e córtex perirrinal, onde o grupo PILO+SAL não diferiu do grupo
controle. Assim como na região do córtex cingulado e no reuniens sem diferenças de
PILO+QUET e PILO+QUET+NPS em relação ao controle. Porém PILO+SAL (p ≤
0,001) apresentou maior densidade neuronal que o grupo controle na região do
subiculum.
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Figura 21. Densidade neuronal em regiões do sistema límbico de ratos tratados com pilocarpina,
quetamina e nitroprussiato e grupo controle. Em praticamente todas as regiões analisadas o grupo controle
(barras brancas) apresentou maior densidade neuronal que os grupos PILO+SAL (barras verdes escuras),
PILO+SAL+NPS (barras verdes claras), PILO+QUET (barras azuis) e PILO+QUET+NPS (barras lilás).
Na CG (A), Cg1, ACC (B), AMG (C), e PRH (D) o grupo controle não diferiu do grupo PILO+SAL.O
grupo controle também não apresentou diferenças significativas em relação aos grupos PILO+QUET no
Cg1 (B) e PILO+QUET+NPS no RE (D). Por fim, no SUB, o grupo PILO+SAL apresentou maior
densidade neuronal que o grupo controle. **: p ≤ 0,001. Valores apresentados como média ± desvio
padrão da média.

De modo geral, observa-se que os grupos com epilepsia puro (PILO+SAL) e
com correlato comportamental de psicose (PILO+QUET) evidenciam perdas neuronais
significativas em quase todas as regiões cerebrais. O tratamento com NPS impediu este
quadro apenas no subiculum e córtex entorrinal nos animais epilépticos com correlatos
comportamentais de psicose. Nas Figuras 24 a 26 abaixo podemos observar exemplos
de espécimens corados com hematoxilina-eosina e seus padrões neuropatológicos.
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Figure 22. Fotomicrografia das secções (8 µm) da região do hipocampo camada granular do GD,
marcadas pela coloração de HE. Todas as imagens foram adquiridas na mesma configuração
microscópica. Barra no canto inferior direito equivale a 200 µm. Aumento de 20x.
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Figura 23. Fotomicrografia das secções (8 µm) da região do hipocampo CA1, marcadas pela coloração
de HE. Todas as imagens foram adquiridas na mesma configuração microscópica. Barra no canto inferior
direito equivale a 200 µm. Aumento de 20x.
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Figura 24. Fotomicrografia das secções (8 µm) da região infra-límbica marcadas pela coloração de HE.
Todas as imagens foram adquiridas na mesma configuração microscópica. Barra no canto inferior direito
equivale a 200 µm. Aumento de 20x.
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5.7 Expressão de nNOS
A Figura 27 mostra significativo aumento da área imunorreativa para nNOS nos
grupos PILO+SAL (p ≤ 0,001) em relação aos controles, SAL+QUET e PILO+QUET
para diferentes regiões (camada granular, CA2, CA3 entorrinal e núcleo talâmico
mediodorsal). Em contrapartida PILO+QUET (p =0,001) e SAL+QUET (p=0,001)
evidenciaram diferença significativa da área imunorreativa para nNOS em relação ao
grupo controle na região do nucleus accumbens e do ectorrinal.	
  
	
  

	
  
Figura 25. Área imunorreativa (A-IR) para nNOS em regiões límbicas de ratos tratados com pilocarpina
e quetamina e grupo controle. Na região de CG os grupos PILO+SAL (barras verdes) e PILO+QUET
(barras azuis) apresentaram maior A-IR para nNOS em relação aos grupos controle (barras brancas) e
SAL+QUET (barras vermelhas) (A). Em CA2 os grupos PILO+SAL e controles apresentaram maior AIR para nNOS que PILO+QUET (A). Nas regiões ENT e TDM somente o grupo PILO+SAL apresentou
maior A-IR para nNOS em relação aos grupos controles e SAL+QUET (C); maior A-IR para nNOS que o
grupo PILO+QUET (azul) em CA3 (A) e ENT (C). Em ACC (B) e ECT (D), respectivamente, os grupos
PILO+QUET e SAL+QUET apresentaram maior A-IR para nNOS em relação ao grupo controle. **: p ≤
0,001. Valores apresentados como média ± desvio padrão da média.

	
  

A Figura 28 mostra significativo aumento da área imunorreativa para nNOS nos
grupos SAL+QUET+NPS em relação aos controles e SAL+QUET na região do hilo. Já
na região núcleo talâmico médio dorsal evidenciou-se diferenças significativas da área
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imunorreativa para nNOS para os grupos SAL+SAL+NPS e SAL+QUET+NPS e
apenas SAL+SAL+NPS marcou positivamente no núcleo talâmico ventromedial.
Também na região do córtex cingulado o grupo SAL+QUET+NPS apresentou maior
área imunomarcada que SAL+SAL+NPS e também em relação ao grupo controle no
nucleus accumbens. No ectorrinal os grupos SAL+QUET e SAL+QUET+NPS
apresentaram maior área imunomarcada que o grupo controle e no córtex perirrinal o
grupo SAL+SAL+NPS apresentou maior marcação para nNOS que o grupo controle.	
  

	
  
Figura 26. Área imunorreativa (A-IR) para nNOS em regiões límbicas de ratos controles tratados com
quetamina e nitroprussiato. Na região do hilo, o grupo SAL+QUET+NPS (barras laranjas) apresentou
maior A-IR que os grupos controle (barras brancas) e SAL+QUET (barras vermelhas) (A). No TDM, os
grupos SAL+SAL+NPS (barras amarelas) e SAL+QUET+NPS apresentaram maior A-IR para nNOS que
o grupo controle e no VM apenas o grupo SAL+SAL+NPS apresentou maior A-IR para nNOS que o
grupo controle (C). No Cg1 o grupo SAL+QUET+NPS apresentou maior A-IR que o grupo
SAL+SAL+NPS e também com relação ao grupo controle no ACC (B). No ECT, os grupos SAL+QUET
e SAL+QUET+NPS apresentaram maior A-IR para nNOS que o grupo controle e no PRH o grupo
SAL+SAL+NPS apresentou maior A-IR para nNOS que o grupo controle (D). **: p ≤ 0,001. Valores
apresentados como média ± desvio padrão da média.

A Figura 29 mostra que todos os grupos com epilepsia analisados apresentaram
maior área imunorreativa para nNOS que o grupo controle em várias regiões (camada
granular, nucleus accumbens e núcleo talâmico mediodorsal). Tanto o grupo
PILO+SAL+NPS (p ≤ 0,001) e PILO+QUET+NPS (p ≤ 0,001) apresentam área
imunorreativa positiva comparado ao grupo controle na região do hilo, entorrinal e
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córtex perirrinal. No entorrinal e córtex perirrinal também PILO+SAL (p ≤ 0,001) e
PILO+QUET (p ≤ 0,001) apresentou maior imunomarcação para nNOS do que os
grupos controles. Os grupos controles e PILO+SAL (p ≤ 0,001) apresentaram maior
área imunomarcada para nNOS que PILO+SAL+NPS nas regiões de CA1 e CA2,
enquanto no córtex pré-límbico e no núcleo talâmico médio dorsal, o grupo
PILO+SAL+NPS (p ≤ 0,001) apresentou maior área imunomarcada para nNOS que o
controle e PILO+SAL (p ≤ 0,001). Todavia PILO+SAL+NPS (p ≤ 0,001) marcou
positivamente apenas na região do nucleus accumbens, amigdala, ectorrinal e reuniens
em relação ao PILO+SAL (p ≤ 0,001). Já em CA2 e entorrinal o grupo
PILO+QUET+NPS (p ≤ 0,001) apresentou maior imunomarcação que PILO+QUET (p
≤ 0,001), porém os controles marcaram mais que PILO+QUET.

Figura 27. Área imunorreativa (A-IR) marcada para nNOS em regiões límbicas de ratos tratados com
pilocarpina, quetamina, nitroprussiato e grupo controle. Na região de CG (A), ACC (B), AMG e TDM
(C) todos os grupos analisados apresentaram maior A-IR para nNOS que o grupo controle (barras
brancas). No HILO (A), ENT (C) e PRH (D) os grupos PILO+SAL+NPS (barras verdes claras) e
PILO+QUET+NPS (barras lilás) apresentaram maior A-IR para nNOS que o grupo controle, enquanto
PILO+SAL e PILO+QUET apresentou maior A-IR para nNOS que os controles apenas em ENT (C) e
PRH (D) respectivamente. Em CA1 e CA2 (A) os grupos controle e PILO+SAL (barras verdes escuras)
apresentaram maior A-IR para nNOS que PILO+SAL+NPS, enquanto em PRL (B) e TVM (C), o grupo
PILO+SAL+NPS apresentou maior A-IR para nNOS que o controle e PILO+SAL. Apenas nas regiões de
ACC (B), AMG (C), ECT e RE (D) PILO+SAL+NPS foi maior que PILO+SAL. Em CA2 (A) e ENT (C)
o grupo PILO+QUET+NPS apresentou maior A-IR para nNOS que PILO+QUET, porém o grupo
controle apresentou maior A-IR que PILO+QUET.**: p ≤ 0,001. Valores apresentados como média ±
desvio padrão da média.
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Nas Figuras 30 a 32 abaixo podemos observar exemplos de espécimens
imunomarcados para nNOS e seus padrões de expressão característicos.
	
  

	
  
Figura 28. Fotomicrografia das secções (8 µm) da região do hipocampo camada granular do GD, pela
marcação de nNOS. Todas as imagens foram adquiridas na mesma configuração microscópica. Barra no
canto inferior direito equivale a 200 µm. Aumento de 20x.

	
  
	
  

56
	
  

	
  
Figura 29. Fotomicrografia das secções (8 µm) da região do hipocampo CA1, pela marcação de nNOS.
Todas as imagens foram adquiridas na mesma configuração microscópica. Barra no canto inferior direito
equivale a 200 µm. Aumento de 20x.
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Figura 30. Fotomicrografia das secções (8 µm) da região infra-límbica, pela marcação de nNOS. Todas
as imagens foram adquiridas na mesma configuração microscópica. Barra no canto inferior direito
equivale a 200 µm. Aumento de 20x.
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6. DISCUSSÃO
	
  

Caracterizada por uma constelação de sinais e sintomas de caráter fortemente
hereditário e associada a gatilhos ambientais, a esquizofrenia representa uma desordem
específica, de pouco conhecimento neurobiológico, baseada principalmente na avaliação
psiquiátrica (Modai & Shomron, 2016). A pesquisa experimental é chave para
investigação da doença, e reproduzir o transtorno psiquiátrico em animais é um desafio
não apenas para imitar a condição humana, mas esclarecer a gênese da doença (Dawe et
al., 2009). Em um estudo recente de nosso laboratório com o modelo agudo de
esquizofrenia por injeção de QUET, verificamos que o tratamento com doador de NO
NPS, mas não com azul de metileno (um inibidor de NO) foi eficiente na reversão de
correlatos

comportamentais

de

sintomas

positivos,

de

humor

e

cognitivos

(Kandratavicius et al., 2014b). Em pacientes com esquizofrenia, Hallak e colaboradores
(2013) mostraram que a infusão de NPS (0,5µg/kg/min por 4 horas) é capaz de melhorar
sintomas positivos, negativos, de ansiedade e depressão. Além disso, um recente estudo
piloto revelou que a infusão de NPS também promove a melhora de sintomas cognitivos
(Maia-de-Oliveira et al., 2014a), como verificamos em modelo animal (Kandratavicius
et al., 2014b). A base clínica para os benefícios do NPS pode ser o aumento das
concentrações do segundo mensageiro monofosfato cíclico de guanosina (GMPc) e o
seu efeito modulatório no receptor NMDA (Hallak et al., 2013). Os doadores de NO
também atuam no aprendizado e memória, no crescimento neuronal in vitro, além de
serem eficazes no tratamento de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer
(Thatcher et al., 2005). Os modelos animais são ferramentas inovadoras para estudos
farmacológicos, anatômicos e comportamentais relacionados à doença. Através de
desenhos experimentais é possível compreender mecanismos e aplicá-los a investigação
translacional. O desafio de inserir os resultados da pesquisa básica à prática clínica é um
desafio para a descoberta de alvos terapêuticos. Modelos animais representam uma
alternativa interessante para a investigação de estratégias terapêuticas relacionadas a
sintomas encontrados em humanos (Kandratavicius et al., 2014b).
A disponibilidade de modelos farmacológicos consistentes na ELTM como o de
PILO intrahipocampal tem ajudado a esclarecer sobre a epileptogênese e suas
consequências neuropsiquiátricas. Como resultado, o uso apropriado de modelo de SE
farmacológico torna-se essencial e resulta em crises crônicas parecidas com as da

59
ELTM. Como revisto por Kandratavicius e colaboradores (2014a) o uso de
quimioconvulsivantes como a PILO e ácido caínico gera crises espontâneas em roedores
semelhantes as crises epilépticas em humanos, injúria inicial precipitante, além de
mudanças neuropatológicas e comportamentais.
O presente estudo colaborou na caracterização de um modelo de epilepsia e
psicose comórbida com e sem tratamento com NPS ao comparar diferentes grupos:
PILO+SAL, PILO+SAL+NPS, PILO+QUET, PILO+QUET+NPS em vários aspectos
comportamentais (locomoção livre, teste de inibição pré-pulso, reconhecimento de
objeto e memória de trabalho), paralelamente ao monitoramento de crises quanto à
escala de Racine (Racine et al., 1972). Outra contribuição foi avaliar a perda neuronal e
a expressão de nNOS nas seguintes regiões: hipocampo (camada granular do
hipocampo, hilo, CA1, CA2, CA3) córtex pré-límbico, córtex infra-límbico e córtex
cingulado, nucleus accumbens, córtex entorrinal, amígdala, núcleo talâmico
mediodorsal, núcleo talâmico ventromedial, córtex ectorrinal, subiculum, córtex
perirrinal e nucleus reuniens.

6.1 Perfil dos animais
Crises

espontâneas

são

geradas

em

roedores

através

do

uso

de

quimioconvulsivantes como a PILO e ácido caínico (Leite et al., 2002b; Kandratavicius
et al., 2014a). Por sua vez os modelos animais replicam a história natural de epilepsia
com características clínicas e neuropatológicas da epilepsia humana - danos no lobo
temporal, prejuízo comportamental e cognitivo (Turski et al., 1989; Leite et al., 2002b;
Kandratavicius et al., 2014a). De acordo com Furtado e colaboradores (2002) um
modelo animal apresenta um período latente após o insulto inicial, hiperexcitabilidade
crônica e crises espontâneas. Portanto, reproduções de SE em modelos experimentais
parecem satisfazer estes critérios. No modelo de SE induzido por microinjeção
intrahipocampal de PILO os ratos parecem imitar aspectos comportamentais,
morfológicos e eletroencefalográficos da ELT, porém com mortalidade inferior à dos
protocolos de SE por injeção sistêmica de PILO (Furtado Mde et al., 2002). Injeções
sistêmicas ou intracerebral de PILO causam crises que se transformam em SE límbico.
Danos estruturais e o desenvolvimento de CREs se assemelham às crises parciais
complexas em humanos e podem ser encontradas várias similaridades neuroquímicas
entre o modelo de PILO e a ELT humana: a) atividade interictal dentro do subiculum
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para humanos e modelo animal; b) neurotrofinas regulados no hipocampo mesial e no
neocórtex do modelo animal de epilepsia e c) déficits cognitivos e de memória em
pacientes com ELT e ratos injetados com PILO (Kandratavicius et al., 2014a). De
acordo com Mello & Covolan (1996) o SE induzido por lítio-pilocarpina pode ser
considerado um modelo multifocal de dano no cérebro envolvendo estruturas como
hipocampo, amigdala, córtex parahipocampal, e talámo. De acordo com os resultados os
nossos ratos injetados com PILO intrahipocampal permaneceram em SE por 2 horas e
atingiram alterações comportamentais avaliadas segundo a escala de Racine para os
estágios 4 a 5 (Racine et al., 1972). Na indução de SE por PILO intrahipocampal o
período latente e a severidade da injúria podem variar de dias a meses nos modelos
animais o que depende do método e da quantidade de crises monitoradas (Williams et
al., 2007). No nosso trabalho 78 ratos submetido ao SE atingiram a escala 4 e 5 de
Racine (1972), com média da primeira CRE em 26 dias ± 5 (de 1 a 64 dias) e número
total de crises de 7,9 crises ± 3 em 71 dias. Corroborando com os nossos resultados o
estudo de Cejas e colaboradores (2014) mostrou que 73% dos ratos submetidos ao SE
por PILO i.h alcançaram a escala 4 e 5 de Racine (1972), todavia cerca de 32,5% dos
animais apresentaram CREs acima de 10 meses e o restante por volta de 4 meses após a
indução do SE. Já Furtado e colaboradores (2011) mostraram que ratos submetidos ao
SE por PILO i.h. apresentaram CREs no período de 2 a 30 dias e as crises também
foram monitoradas por filmagem durante 8 horas por dia. Também no estudo de
Cavalheiro e colaboradores (1991) ratos injetados com ácido caínico i.h. (0,8-2µg)
apresentaram CREs entre 6 a 22 dias e outro resultado do mesmo grupo também
comprovaram CREs entre 4 a 42 depois da indução do SE por PILO (Cavalheiro, 1995).
Comorbidades psiquiátricas são frequentes em pacientes com ELT e aspectos
neurológicos e de conectividade parecem envolver o sistema límbico. A desregulação e
danos entre estruturas anatômicas críticas, como hipocampo, amígdala, tálamo, e
córtices temporal, frontal e cingulado parecem predispor o cérebro com ELT à psicose
(Kandratavicius et al., 2014d). O desenvolvimento de um modelo animal de psicose
comórbida é inédito, o que torna o nosso estudo pioneiro na descoberta sobre as
alterações neuroquímicas, neuroanatômicas e comportamentais do ponto de vista
comportamental e neuropatológico comparado com modelos animais de epilepsia e
esquizofrenia puros. Os nossos resultados revelaram que o grupo epilepsia com psicose
comórbida tratados com NPS (PILO+QUET+NPS) exibiram menor frequência de crises
que os grupos não tratados (PILO+QUET). Sugere-se um possível um efeito protetor
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de NPS para as crises epilépticas. Corroborando com os nossos resultados o estudo de
Marangoz e colaboradores (Marangoz et al., 2012) sobre crises epilépticas induzidas
por penicilina (200iU/1µL) em ratos tratados com acetilcolina (ACh) e NPS mostrou
redução nos disparos neuronais de frequência para crises mesmo a ACh aumentando a
atividade epileptiforme

dentro 5 minutos após 30 minutos da administração de

penicilina. Quando ACh e NPS foram administrados juntos, a frequência de disparos
neuronais da atividade epileptiforme foi suprimida. Quando a ACh foi administrada
sozinha, houve facilitação da atividade epileptiforme, e com NPS aumentou os efeitos
anticonvulsivos. Os mecanismos de maior supressão ACh+NPS em atividade
epileptiforme induzido por penicilina ainda não são conhecidos, mas podem ser
explicados: 1º) ACh pode suprimir crises através da produção de NO através da
coadministração de ACh e NPS que poderia aumentar a produção de NO como
detectado em fatias de medula espinhal no estudo de Xu e colaboradores (Xu et al.,
1996). A liberação de vaso relaxantes de tecido de medula espinhal por acetilcolina
resulta da ação de receptores muscarínicos, com efeito antinociceptivo e aumentada
atividade simpatomimética consistente com o mecanismo do NO. Embora a localização
anatômica da ação da ACh não seja conhecida, os resultados evidenciam que a ACh
promove a síntese de NO na medula espinhal (Xu et al., 1996). 2º) A coadministração
de ACh e NPS pode aumentar a produção de NO; 3º) NPS e doadores de NO podem
facilitar a ligação de substâncias colinérgicas em receptores muscarínicos; 4º) o efeito
de NO depende de vários estados redox de NO, portanto ACh pode regular o estado
redox de liberação NO e aumentar o efeito supressor de NPS; 5º) NO regula a secreção
de alguns outros neurotransmissores além de ACh. Estudos em regiões cerebrais como o
hipocampo, estriado, hipotálamo e locus coeruleus tem revelado modulação endógena
de NO na liberação de neurotransmissores como acetilcolina, catecolaminas,
aminoácidos excitatórios e inibitórios, serotonina, histamina e adenosina. Níveis
aumentados de NO no tecido favorecem a liberação de neurotransmissores. Como um
modulador de função neuronal no cérebro, os efeitos de NO são principalmente
mediados por GMPc e glutamato, embora limites de resposta excitatória no mecanismo
de NO-GMPc possam acontecer via inibição de receptores NMDA e AMPA; já
aumentada liberação de GABA e adenosina podem favorecer a ação de NO (Prast &
Philippu, 2001). Portanto NPS teria efeito anticonvulsivante, enquanto ACh teria efeito
pró-convulsivo em epilepsia induzida por penicilina. Por sua vez a coadministração de
ACh e NPS tem efeito sinérgico e mais efeito anticonvulsivo comparado ao NPS
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sozinho (Marangoz et al., 2012). Todavia de acordo com McCarthy e colaboradores
(1965) a QUET também poderia ter efeitos anticonvulsivantes em modelos de epilepsia
gerados elétrico ou quimicamente. Em pacientes, o uso de QUET como anestésico
também foi marcado por ausência de crises que reapareceram após o término do efeito
dessa droga (Corssen et al., 1968). No entanto, em gatos a QUET intravenosa induziu
descargas epileptiformes no neocórtex, hipocampo e outros núcleos subcortais baseado
em registro de EEG. Gatos foram usados em livre movimento e de acordo com o padrão
de EEG foi constatado que a QUET afetou o neocórtex e o hipocampo com forte
dessincronização. Embora a QUET tenha induzido padrão de crise no EEG, não
direciona para convulsão generalizada apesar de interferir na consciência como nas
crises de pequeno mal (Kayama & Iwama, 1972). Mas o estudos em voluntários
humanos conduzidos por Corssen e colaboradores (1974) revelou que QUET não gera
descargas epileptiformes em pacientes com epilepsia e nem em sujeitos normais, sem
evidências sobre QUET melhorar ou exacerbar convulsões, em contraste com outros
estudos (Kayama & Iwama, 1972; Fang & Wang, 2015). Durante crises prolongadas a
atividade e o número de receptores GABA gradualmente diminui e esse evento é
considerado como primeira e segunda linha para testar falhas de drogas antiepilépticas.
Simultaneamente, a atividade e o número de receptores NMDA aumentam, com ela
crises refratárias e o manejo com QUET torna-se favorável (Fang & Wang, 2015).
Apesar do seu efeito anticonvulsivante, índices em torno de 5-30% de manifestações
psiquiátricas como alucinações, delírios, sensação de flutuação, sonhos e visão borrada
devem ser considerados em pacientes com SE refratário tratados com QUET (Fang &
Wang, 2015).

6.2 Campo aberto
Um novo paradigma para o tratamento da esquizofrenia tem sido proposto pela
modulação do NO (Hallak et al., 2013; Kandratavicius et al., 2014b). Manifestações
comportamentais em ratos relacionadas a sintomas e marcadores neurobiológicos na
esquizofrenia incluem hiperlocomoção, estereotipia, déficit no processamento de
informação e função cognitivas (memória de trabalho e atenção) e prejuízo na interação
social (Bubenikova-Valesova et al., 2008).

Não apenas a hiperlocomoção, mas

excessiva autolimpeza de animais é um marcador de estereotipia e dependente do
sistema dopaminérgico (Dall'Olio et al., 2000).

Por sua vez a QUET e outros
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antagonistas de NMDA também aumentam a atividade locomotora em roedores
(Jentsch & Roth, 1999). Entretanto, por conta da atividade locomotora estar associada
com função estriatal límbica, a hiperlocomoção induzida por QUET pode estar
diretamente ligada a esquizofrenia. Quanto a exploração do ambiente e comportamento
de ansiedade avaliamos três parâmetros de hiperatividade (distância, trajetória no centro
e número de vezes em pé). De acordo com as nossas análises no comportamento I após
a injeção de pilocarpina ou salina os animais do grupo PILO apresentaram maior taxa de
exploração, permaneceram mais tempo no centro da arena e também sobre as patas
traseiras do que os animais controle. Esses achados sugerem que o tratamento com
PILO tenha aumentado o grau de exploração dos animais, consequentemente o grau de
ansiedade e/ou a predisposição a correlatos comportamentais de psicose. No estudo de
Wolf e colaboradores (2016) os animais apresentaram aumentada ambulação após a
indução de SE por meio de lítio-pilocarpina e moderada elevação sem correlação com o
número de crises. Na fase crônica da epilepsia é comum ratos apresentarem
hiperatividade (Stewart & Leung, 2003; Dos Santos et al., 2005; Loscher & Brandt,
2010). Também foi relatado no estudo de Stafstrom e colaboradores (1993)
hiperatividade em ratos submetidos ao modelo de epilepsia induzido por ácido caínico
25 dias após o nascimento. O período de avaliação da hiperatividade foi estimado em 6,
13, 43 e 73 dias após o SE sugerindo que alterações comportamentais se iniciam durante
a fase silenciosas e se intensificam com o surgimento das crises espontâneas e
recorrentes, provável reorganização sináptica. No estudo de camundongos adultos
C57BL/6 submetidos ao SE por PILO 25 dias após o nascimento foram observados
exploração aumentada no campo aberto, no labirinto em cruz elevado, teste de campo
vazado e comportamento similar a ansiedade. Também foi constatado baixo
desempenho no labirinto de Morris e baixa aprendizagem, o que sugere que crises
epilépticas interferem significativamente no desempenho comportamental desses
animais (Muller et al., 2009). Souza e colaboradores (2005) avaliaram o uso de
cicloheximida (um bloqueador de fibras musgosas) em ratos induzidos ao SE por PILO
e também constataram alta atividade exploratória horizontal, fraco desempenho no
labirinto em cruz elevado e de Morris, menor tempo de congelamento e imobilidade dos
animais. Portanto, a atividade locomotora e exploração podem ser usadas para avaliar
animais epilépticos, e o uso da livre exploração em arena é o teste mais comum para
avaliar esses comportamentos (Pitkanen et al., 2006). Normalmente, roedores exploram
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ativamente os novos ambientes, mas essa atividade tende a diminuir depois das
subsequentes exposições ao mesmo ambiente (habituação) (Pitkanen et al., 2006).
No comportamento II após a administração de QUET com ou sem tratamento de
NPS os animais SAL+QUET, PILO+SAL e PILO+QUET ficaram mais tempo no
centro da arena, SAL+QUET se manteve mais de pé e em hiperlocomoção, como
também PILO+SAL para maior ambulação. Nossos resultados indicam que o modelo de
esquizofrenia (SAL+QUET), o modelo de epilepsia (PILO+SAL) e epilepsia com
correlato comportamental de psicose (PILO+QUET) foram mais hiperativos que todos
os demais grupos. A hiperlocomoção evocada por antagonistas de NMDA tem sido bem
caracterizada (Jentsch & Roth, 1999; De Leonibus et al., 2001). A atividade locomotora
em roedores pode ser um indicador de propensão para a droga desencadear ou exacerbar
psicoses em humanos (Moghaddam et al., 1997). Essa aumentada atividade locomotora
em ratos pode ser explicada pelo uso de antagonistas de NMDA que provavelmente
facilitam a liberação de dopamina e glutamato (Balla et al., 2001; Chartoff et al., 2005).
Em roedores, a aguda administração de QUET, fenilciclidina ou MK-801 produz
hiperlocomoção e estereotipia, além de déficit na interação social correlacionados aos
sintomas positivos e negativos da esquizofrenia (Razoux et al., 2007). A habilidade da
QUET para induzir psicose esquizofreniforme implica na disfunção ou desregulação
endógena de receptor NMDA que contribui para geração de sintomas, no mínimo em
adição a alteração dopaminérgica, glutamatérgica, serotoninérgicas e no ácido gamaaminobutírico, neurotransmissores implicados na patofisiologia da esquizofrenia
(Lindefors et al., 1997). Alterações nos neurotransmissores glutamato e dopamina são
particularmente envolvidos com sintomas positivos e negativos, e déficits cognitivos
observados na esquizofrenia, o que fazem o modelo agudo de QUET ser um modelo útil
na explicação da doença (Kandratavicius et al., 2014b; Trevlopoulou et al., 2016). De
acordo com o estudo de Razoux e colaboradores (2007) injeção de dose subanestésica
aguda (25mg/kg) em ratos produziu hiperlocomoção, esteriotipa e ataxia característico
de antagonista de NMDA. O máximo score foi observado entre 10 a 15 minutos depois
da injeção de QUET e retornou a linha de base depois de 40 minutos o que corroborou
com os nossos resultados para os testes realizados no período de 20 minutos. É possível
que a dose de QUET que promove efeitos semelhantes aos da esquizofrenia, induza
potenciação na transmissão sináptica entre o córtex pré-frontal e o nucleus accumbens
em ratos em livre movimento. Esse efeito poderia ser mediado pelo aumento dos níveis
de glutamato no nucleus accumbens e por sua vez ligado a mecanismos de
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hiperlocomoção e a estereotipia expressos (Razoux et al., 2007). Nossos resultados
sugerem que o tratamento por 3 dias com o NPS foi capaz de atenuar a hiperatividade
induzida por QUET injetada durante 5 dias e também a PILO previamente injetada há
cerca de 30 dias. No comportamento III, última seção comportamental passado o efeito
agudo da administração de QUET, NPS ou salina, os animais PILO+SAL,
PILO+QUET, PILO+SAL+NPS e PILO+QUET+NPS ficaram mais no centro, enquanto
PILO+QUET explorou mais e ficou maior número de vezes em pé. O resultado nos
sugere que todos os grupos com epilepsia se mantiveram hiperativos até o final de 71
dias e o tratamento com NPS reverteu o número de elevações no grupo
epilepsia+psicose (PILO+QUET) e atividade motora nos animais epilépticos
(PILO+SAL).

6.3 PPI
Pacientes esquizofrênicos apresentam déficits no processo de informação que
pode ser detectado através da medida de inibição de pré-pulso (PPI) (Geyer et al., 2001;
Celikyurt et al., 2012; Issy et al., 2014). Esse mecanismo normalmente inibe a
responsividade de 30-500 ms após um estímulo fraco de pré-pulso e reflete uma falha
na base protetora do cérebro (Braff et al., 2001a). Em modelo animal o PPI é usado para
investigar déficit de processo atencional (Wiley et al., 1997). Bloqueio da inibição prépulso significa deficiência do processo de filtragem neuronal, ou seja, transformação de
um estímulo externo em resposta (Wiley et al., 1997). Danos na função são reportados
em doenças neuropsiquiátricas como esquizofrenia (Takahashi et al.; Hallak et al.,
2013), doença de Huntington (Swerdlow et al., 1995), síndrome Tourette (Castellanos et
al., 1996), desordem compulsiva obsessiva (Hoenig et al., 2005) e epilepsia do lobo
temporal com psicose (Celikyurt et al., 2012). Esse fenômeno pode ser medido em
humanos e roedores a depender do tipo de estímulo acústico (Hoffman & Ison, 1980;
Wiley et al., 1997). A reação muscular é o modo sensível para avaliar o PPI, portanto
uma resposta reduzida indica prejuízo de função neuronal. Quando um estímulo de
pulso é precedido por um pré-pulso fraco, o reflexo motor pode ser reduzido (Geyer et
al., 2001). Para o comportamento I após a injeção de pilocarpina ou salina os animais
do grupo PILO apresentaram redução em todas as intensidades de pré-pulso, sem
resposta significativa para o sobressalto. Estudos recentes têm mostrado que quanto
maior o número de crises maior o déficit no PPI, assim como o dano no filtro sensório-
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motor acompanha os déficits de memória observados na epilepsia crônica (Wolf et al.,
2016). É comum pacientes com esquizofrenia apresentarem resposta reduzida de PPI
que pode estar correlacionado aos sintomas psicóticos positivos na doença (Braff et al.,
2001a; Braff et al., 2001b). O padrão modulatório de PPI parece ser diferente em várias
doenças. Na esquizofrenia ou na desordem de personalidade esquizotípica a intensidade
de pré-pulso 120 dB suscita em maior inibição pré-pulso do que as intensidade de 30dB
ou 60 db (Braff et al., 1978), mas em pacientes com a doença de Huntington o padrão
de intensidade de 120dB desencadeia menor inibição que 30-60dB. Déficit no
sobressalto são evidentes em pacientes com Huntington que exibem pouco ou nenhuma
reposta de PPI. Nesses pacientes a amplitude de sobressalto, latência e habituação são
intactos, embora a latência para o sobressalto seja lenta e esteja correlacionado a
prejuízo cognitivo medido pela escala de demência (Swerdlow et al., 1995). Pacientes
com crises não epilépticas apresentam padrão similar ao de pacientes com esquizofrenia
ou personalidade esquizotípica associado a anormalidades dentro do sistema límbico e a
circuitaria gânglio basal, portão provável de acesso ao PPI (Pouretemad et al., 1998).
Alguns pacientes com epilepsia exibem sintomas psicóticos e déficits de PPI
comparáveis a pacientes esquizofrênicos.
Todos os grupos apresentaram redução de PPI comparado ao controle. Para a
intensidade de 80db apenas SAL+QUET teve resposta reduzida comparado ao grupo
SAL+SAL+NPS. Sugere-se que que o NPS possa reverter o prejuízo filtro sensório
motor causado pela injeção de PILO e QUET sendo possível o animal discriminar
estímulos externos. Nesse caso NPS poderia funcionar com um filtro para estímulos
sensoriais e proteger o sistema nervoso contra excesso de informações. Corroborando
com os nossos resultados no estudo de Issy e colaboradores (Issy et al., 2014) o prétratamento de ratos naïves com NPS mostrou resposta aumentada para o PPI e bloqueou
a interrupção do filtro sensório motor induzida por anfetamina. Segundo o grupo o NPS
aumentou a resposta de PPI de modo dose-dependente e sem relação com a via GMPc e
guanilato ciclase solúvel (GCs) já que um inibidor de GCs foi previamente administrado
antes do NPS. A sGC é a enzima alvo do NO, responsável por converter o trifosfato de
guanosina (GTP) em GMP (Snyder & Bredt, 1991). Esses resultados contrastam com o
estudo do mesmo grupo que mostrou que inibidores de NO não modificam a resposta de
PPI, mas atenuam a interrupção de PPI induzido por hiperfunção dopaminérgica (Issy et
al., 2009). A hiperfunção dopaminérgica é implicada em sintomas positivos de
esquizofrenia em modelo animal, incluindo PPI, fortemente regulado pela atividade
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dopaminérgica dentro do circuito córtico-límbico-estriado-pálido (Swerdlow et al.,
2001). No comportamento III última análise comportamental e após injeções de QUET
e NPS o grupo PILO+SAL mostrou redução de resposta para todas as intensidades de
PPI comparado ao controle e apenas na intensidade de 72dB em relação ao grupo
SAL+QUET. Portanto o prejuízo no filtro sensório motor de ratos epilépticos se destaca
em

relação

aos

animais

esquizofrênicos

(SAL+QUET)

e

epilepsia+psicose

(PILO+QUET). É provável que crises epileptogênicas ao longo dos 71 dias de protocolo
tenha direcionado para déficits maiores no filtro sensório motor comparado aos demais
grupos. Segundo o estudo de Labbate e colaboradores (Labbate et al., 2014) crises
epilépticas prolongadas ao longo do desenvolvimento de filhotes promoveram déficits
de inibição pré-pulso quando os ratos foram testados na fase adulta. Portanto crises
epileptogênicas seriam as responsáveis por interromper o PPI e reduzir o volume
bilateral do hipocampo dorsal dos roedores na fase adulta, sugerindo que crises recentes
aumentam o risco para fenótipos esquizofrênicos tardios (Labbate et al., 2014).
Corroborando em partes com os nossos resultados, sugere-se que persistentes crises
epileptogênicas seriam responsáveis pelo prejuízo no filtro sensório motor dos animais
PILO+SAL, assim como mostrado em modelo animal de epilepsia (Wolf et al., 2016).

6.4 Testes de memória
6.4.1 Reconhecimento de objeto
Para avaliar a memória episódica de ratos, a tarefa de reconhecimento de objeto
tem se tornado um modelo investigativo no estudo de alterações de memória (Goulart et
al., 2010). Prejuízo no reconhecimento de objeto é uma característica comum na
esquizofrenia e pode estar associada com hipofunção de receptores NMDA em
pacientes esquizofrênicos (Javitt, 2009).

A habilidade de antagonistas de NMDA

induzir sintomas parecidos com esquizofrenia em distúrbios cognitivos sugere uma
disfunção endógena desse receptor crítica para o entendimento de mecanismos
patogenéticos básicos. Receptores NMDA permitem um influxo de íons cálcio e sódio,
em que o primeiro ativa uma cascata de segundo mensageiro que altera conexões pré e
pós-sinápticas em neurônios via potenciação de longo prazo (LTP) e depressão a longo
prazo em neurônios. Portanto déficits na função NMDA direciona para déficits na
aquisição de novas informações que tem sido descritas na esquizofrenia (Javitt, 2009).
Tem sido reportado que receptores NMDA são requeridos para formação de memória na
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tarefa de reconhecimento de objeto (Baker & Kim, 2002; Winters & Bussey, 2005).
Essa atividade é baseada na habilidade exploratória natural de roedores expostos a um
novo ambiente (Ennaceur & Delacour, 1988). O reconhecimento de objeto permite
obter informação rápida, sem a presença de estímulo aversivo ou restrição alimentar e
hídrica. Sabe-se que um ambiente novo pode desencadear estresse no animal e este é um
fator precipitante de crises em pacientes com epilepsia (Nakken et al., 2005). O teste de
reconhecimento de objeto não é processo isolado, inclui familiaridade de exposição ao
objeto ou quando/e onde foi previamente encontrado (Barker & Warburton, 2011). De
acordo com os nossos resultados os animais PILO+SAL e PILO+QUET exploraram o
objeto novo por um tempo menor do que os animais controles, segundo a percentagem
do tempo gasto de exploração no novo em detrimento ao familiar. Ratos exibem uma
tendência natural em gastar mais tempo explorando objeto novo do que objeto familiar,
e essa preferência pode ser usado como índice para reconhecimento de objeto (Mumby
et al., 2005). De acordo com os nossos resultados, o estudo sobre epilepsia associada a
malformações do desenvolvimento cortical em ratos de Zhou e colaboradores (Zhou et
al., 2011), revelou prejuízo na execução da tarefa de reconhecimento de objeto.
Modelos animais de epilepsia induzidos por PILO e ácido caínico revelaram déficits no
reconhecimento de objeto novo a longo prazo. Porém, um retardo de 5 minutos poupou
os modelos no erro de reconhecimento do objeto. Nesse caso é sugerido aos
quimioconvulsivantes prejuízo para execução de memória a longa prazo. Detour e
colaboradores (2005) também encontraram significante déficit na tarefa de
reconhecimento de objeto novo, após 24 horas de atraso no modelo de epilepsia
induzido por lítio-pilocarpina. Também Patel e colaboradores (Pearson et al., 2014)
avaliaram o efeito de indução de SE induzido por ácido caínico e PILO e a resposta dos
animais com relação ao aprendizado e memória no teste de reconhecimento de objeto
novo. De acordo com o estudo, déficits para a tarefa foram encontrados em ambos os
modelos de epilepsia para o reconhecimento de objeto novo. Nesse caso o
reconhecimento de memória é afetado de acordo com o quimioconvulsivante para a
indução do SE e resulta em padrões diferentes de neurodegeneração. É provável que o
córtex perirrinal seja menos afetado pelo modelo lítio-pilocarpina e pode explicar a
discrepância observada em outros modelos onde o hipocampo é área mais prejudicada
(Mumby et al., 2005). Os prejuízos cognitivos na esquizofrenia afetam funções como a
atenção, memória e desempenho intelectual (Kandratavicius et al., 2014b; Trevlopoulou
et al., 2016). Déficits cognitivos são alvos na intervenção terapêutica já que a eficácia
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de antipsicóticos é incerta para a condição (Nikiforuk et al., 2016). Alternativas como o
bloqueio de receptores de serotonina (5-HT5A) no modelo animal de esquizofrenia
também pode fornecer pistas nos déficits cognitivos através do uso de tarefa de
reconhecimento de objeto. No estudo de Nikiforuk e colaboradores (2016)

o

antagonista SB-699551 de 5-HT5A reverteu o prejuízo cognitivo causado pela QUET e o
isolamento social em ratos, o que demonstra que alternativas terapêuticas podem ser
mais um tratamento para déficits cognitivos e sintomas negativos na esquizofrenia.
Corroborando com os nossos resultados Antonio e colaboradores (2015) avaliaram as
alterações de memória em camundongos e o efeito de LASSBio-579, haloperidol e
clozapina no desempenho da tarefa de reconhecimento de objeto. De acordo com o
grupo os animais que receberam QUET exploram os objetos novo e familiar sem
diferença significa, diferente do grupo controle que ficou mais tempo explorando o
“novo” durante a sessão do teste. Isso comprova que tratamento com QUET resultou em
déficit visual de aprendizado e memória na codificação/consolidação e fase de
recuperação da memória. Esses resultados também corroboram com os resultados de
Goulart e colaboradores (2010) e Boultadakis e Pitsikas (2011) que mostraram o
prejuízo da QUET nos diferentes estágios do reconhecimento de memória. Melhora na
aquisição de memória é comprovada em camundongos quando a produção de NO e
expressão de NOS neuronal foram induzidas, e o efeito abolido pelo inibidor de NO
(Weitzdoerfer et al., 2004; Yu et al., 2013a; Yu et al., 2013b). Porém, em nossa
casuística o tratamento com NPS não foi capaz de reverter os déficits cognitivos de
memória declarativa avaliada no teste de reconhecimento de objeto. Diferente dos
nossos resultados, outros estudos com doadores de óxido nítrico (S-nitroso-N-acetilpenicilamina) apresentaram efeito na memória espacial de trabalho em animais controle
(Yamada et al., 1996), e também o uso de molsidomina (2 a 4 mg/kg) ou NPS (0,3 a 1
mg/kg) reverteram prejuízos da apormorfina (1mg/Kg) na tarefa de reconhecimento de
objeto (Gourgiotis et al., 2012). Segundo resultados prévios do nosso grupo, o uso de
NPS atenuou os efeitos da QUET (30mg/kg), mas sem interferência na memória de
curto prazo (Kandratavicius et al., 2014b). Tratamento terapêutico com NPS foi capaz
de resgatar memória de longo prazo em animais injetados com QUET (30 mg/kg).
Também de acordo com os resultados de Pitsikas e colaboradores (2015) o NPS (0,3 e 1
mg/kg) reverteu déficit de memória a curto prazo, compensou o prejuízo de isolamento
social induzido por QUET (8mg/kg) na concentração de 1mg/kg de NPS. Todavia o
efeito ansiolítico de NPS (1mg/kg) não interferiu na atividade locomotora.
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6.4.2 Labirinto
Prejuízo cognitivo é uma comorbidade comum em epilepsia, especialmente
pronunciado em pacientes refratários a crises epilépticas (Pearson et al., 2014). Esses
prejuízos incluem déficits na memória espacial e memória declarativa (Abrahams et al.,
1999; Viskontas et al., 2000; Guerreiro et al., 2001) que contribuem significativamente
para a déficits de memória em pessoas com epilepsia (Pearson et al., 2014). A
multiciplicidade de fatores como antecedentes genéticos, estado e história da
medicação, e outras comorbidades como ansiedade e depressão podem impactar
negativamente a função cognitiva (Pearson et al., 2014). Modelos quimioconvulsivantes
de ELT oferecem vantagem para estudos cognitivos associados a epilepsia. O uso de
roedores permite identificar potencias mecanismos envolvidos com a crise e com danos
cognitivos, além de testes pré-clínicos com candidatos terapêuticos para o tratamento de
disfunções cognitivas adquiridas na epilepsia (Brooks-Kayal et al., 2013). Processos de
memória também estão envolvidos com a formação hipocampal. Ratos com lesões nesta
área apresentam baixo desempenho de tarefa de memória espacial quando comparado
aos animais controle (Keefe & Nadel, 1978; Campbell & Bedi, 1989). Estudo
experimentais em roedores tem direcionado o hipocampo como responsável por tarefas
relacionadas a memória e aprendizado (Jarrard, 1993). Nos ratos células piramidais
hipocampais executam funções de localização no ambiente (Muller et al., 1987) e
mantém o campo receptivo onde não existe pistas visuais e espacial (Quirk et al., 1990).
Portanto lesões hipocampais danificam a habilidade de execução de tarefa espacial e
aprendizado no labirinto radial e o labirinto de Morris (Morris et al., 1982; FeaseyTruger et al., 1993). De acordo com os nossos resultados o grupo com epilepsia
(PILO+SAL) e o tratado com NPS (PILO+SAL+NPS) gastaram mais tempo para pegar
o primeiro pellet, e foi revelada uma tendência de PILO+QUET+NPS em relação ao
controle. Nossos resultados corroboram com o estudo de Wolf e colaboradores (2016)
que usaram modelo de crises espontâneas crônicas induzidas por Li-PILO sistêmica e
SE de 2 horas para avaliar memória de trabalho. Os animais epilépticos claramente
apresentaram baixa performance na tarefa de labirinto comparado ao grupo
remanescente e àqueles que não desenvolveram SE após indução com Li-PILO.
Também pobre desempenho como reentrância a braços já visitados foi correlacionado
ao número de crises espontâneas. De fato, o alto número de revisitas do grupo epiléptico
pode ser atribuído a hiperlocomoção ao invés de prejuízo na memória de trabalho.
Portanto sugere-se que a hiperatividade dos animais tenha retardado o tempo para
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alcançar o primeiro pellet, assim como tratamento com NPS não reverteu a
hiperlocomoção ou o dano cognitivo induzido pela PILO. Também no estudo de Leite e
colaboradores (1990b) os ratos induzidos ao SE por PILO e apresentando CREs
apresentaram maior número de erros no labirinto radial de 8 braços e baixa performance
de desempenho até o final do teste. Portanto a baixa performance de aprendizagem,
sugere que CREs induzidas por PILO são um modelo útil para avaliar prejuízo de
memória e aprendizado na epilepsia. Também segundo os nossos resultados o modelo
animal de esquizofrenia (SAL+QUET) teve baixa performance no treino comparado ao
grupo epiléptico (SAL+PILO). A memória de trabalho é o centro do prejuízo cognitivo
em pacientes esquizofrênicos (Enomoto & Floresco, 2009). Sua disfunção está
associada ao córtex pré-frontal e desregulação de dopamina (Goldman-Rakic et al.,
2004). O uso de antagonistas como QUET e fenilciclidina são indutores persistentes de
déficits na

memória trabalho (Enomoto & Floresco, 2009). Segundo os nossos

resultados no treino o grupo SAL+QUET teve maior prejuízo no tempo de execução da
tarefa do que o grupo epiléptico (PILO+SAL). De acordo com Floresco e colaboradores
(Enomoto & Floresco, 2009) os efeitos subcrônicos de QUET na memória de trabalho
seriam dose-dependente, no qual 10 dias (20 injeções), mas não 5 dias (10 injeções)
seria insuficiente para prejudicar o desempenho da tarefa.

Nesse caso 5 dias de

tratamento com a QUET seria insuficiente para causar alterações neuronais persistentes
e interromper a performance de memória de trabalho. Contrapondo nossos resultados os
animais SAL+QUET que receberam QUET por 5 dias apresentou baixa performance de
desempenho e atraso na tarefa comparado ao grupo epiléptico (PILO+SAL). Os nossos
resultados também corroboram com a avaliação comportamental em ratos submetidos
ao estresse crônico (estresse de nado, plataforma elevada e contenção) e injetados com
QUET (41-45 dias pós-natal). Segundo o teste de memória os animais estresse+QUET
mostrou baixa performance de desempenho comparado ao controle, além de anedonia
(falta de motivação para a comida) de acordo com Ram e colaboradores (2013).
Também o nosso grupo PILO+SAL gastou menos tempo para concluir a tarefa
comparado ao grupo controle, provavelmente devido a hiperatividade dos animais
comparado àqueles que receberam QUET. Apesar da relação entre o uso de
quimiconvulsivantes e déficits de memória (Brooks-Kayal et al., 2013; Pearson et al.,
2014), em modelo animal de epilepsia por abrasamento elétrico também há déficits na
performance de labirinto radial, além de perda neuronal hipocampal e límbica (Leite et
al., 1990b). No teste o grupo SAL+QUET demorou mais tempo para recolher os 4
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pellets que o PILO+SAL, grupo controle e àqueles tratados com NPS (SAL+SAL+NPS)
e (SAL+QUET+NPS) o que sugere que o doador de óxido nítrico não interferiu no
tempo de execução da tarefa. A memória espacial de trabalho mostrou-se comprometida
nos animais que receberam SAL+PILO e PILO+QUET uma vez que cometeram maior
número de erros durante o treino e o teste. Em contrapartida o tratamento com NPS
melhorou o desempenho dos animais SAL+QUET e não interferiu no prejuízo de
memória nos animais SAL+PILO. Corroborando com os nosso resultados para o
modelo de esquizofrenia, o estudo de Zou e colaboradores (Zou et al., 1998) mostrou
que o uso de inibidores de NOS como L-NAME e 7-NI prejudicou a tarefa de aquisição
de memória no labirinto radial, enquanto o uso de L-Arginina (doador de NO)
aumentou a acurácia dos ratos para decisão do braço, assim como reduziu o número de
erros de memória durante os últimos 10 dias de teste, sem repercussão para os 20 dias
de treinamento. Nesse caso torna-se concebível que o comprometimento no
desempenho no labirinto radial de oito braços é devido a inibição da produção de NO no
cérebro. Porém a uso de precursor de NO como a L-Arginina, aumentou a acurácia de
escolha dos ratos, pela redução de erros de memória no 21º ao 30º dia de treino, embora
inibidores de NOS não apresentaram efeito, exceto no aumento de tempo para
completar a tarefa induzido pelo 7-NI. É provável que a produção de NO esteja em alta
em fases recentes de treino, mas reduza com a repetição de treinos. Em suma, os
inibidores de NOS interromperam a performance em fases recentes de treino cuja
produção de NO está alta no cérebro, mas seus efeitos desapareceram na fase tardia de
testes, uma vez que a produção de NO é reduzida (Zou et al., 1998).

6.5 Neuropatologia
Observamos perda neuronal significativa em CA3, CA2, CA1, nucleus reuniens,
e nos córtices entorrinal, pré-límbico e infralímbico dos animais do grupo epilepsia pura
(PILO+SAL). A perda neuronal direcionada à subcampos hipocampais específicos é
bem descrita em modelos animais de epilepsia, assim como pacientes com epilepsia do
lobo temporal farmacorresistente (Persinger et al., 1988; Leite et al., 1990a;
Kandratavicius et al., 2014c). Além do hipocampo, perda neuronal é observada em
outras regiões cerebrais em modelos experimentais. Por exemplo, perda neuronal
também é frequente no tubérculo olfatório, amigdala, córtex piriforme, neocortex e
núcleo talâmico do modelo de pilocarpina (Persinger et al., 1988; Leite et al., 1990a;
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Cavalheiro, 1995). É provável que a morte celular esteja ligada ao efeito citotóxico da
PILO no hipocampo ou mesmo à intensidade ou severidade das crises epilépticas. De
acordo com Gomes (2011) ocorre aumento do estresse oxidativo durante o SE e CREs
induzida por PILO e ácido caínico. A superprodução de espécies reativas de oxigênio
pode promover a liberação excessiva de glutamato, aumentando a concentração de
cálcio intracelular, modificando a homeostase de Ca2+ e matando neurônios (Gomes et
al., 2011). Além da perda neuronal, estudos demonstram progressão na frequência de
crises com o decorrer do tempo (Mathern et al., 1996) e prejuízos cognitivos (Coras et
al., 2014).
No grupo SAL+QUET, apenas na região CA3 observamos redução significativa
na densidade neuronal, se comparado ao grupo controle. Perda neuronal no hipocampo
foi relatada na esquizofrenia (Jeste & Lohr, 1989; Bogerts et al., 1993; Jonsson et al.,
1997). Lesões alvo em modelo animal de esquizofrenia tem demonstrado o
envolvimento de agentes tóxicos que destrói o tecido neuronal através de estimulação
excitatória de glutamato envolvido com receptores agonistas (Marcotte et al., 2001).
Outras observações demonstraram tendência à menor densidade neuronal no grupo com
psicose, especialmente em CA3 e CA4 (Kandratavicius, 2007). Sabe-se que a
administração aguda de altas doses de fenilciclidina (80mg/kg, peso do rato) causa
efeito tóxico, degeneração de neurônios no córtex retrosplenial e morte da subpopulação
de neurônios estriatais. Do mesmo modo, sugere-se que a QUET também possa
promover perda celular em diferentes regiões do cérebro (Keilhoff et al., 2004b).
Nossos dados, entretanto, não evidenciaram perda significante na população neuronal
relacionada à administração de quetamina sozinha (SAL+QUET). Ainda segundo
Keilhof e colaboradores (2004b), doses subanestésicas de QUET pode promover
neurogênese no hipocampo e zona subgranular de roedores, porém esta não seria grande
o suficiente para ocultar a perda neuronal observada neste modelo. Deste modo, não
podemos descartar a colaboração da neurogênese induzida por quetamina sobre a
manutenção da densidade neuronal observada em nosso grupo SAL+QUET.
Comorbidades psiquiátricas são frequentemente observadas em indivíduos com
ELT (Kandratavicius et al., 2012b; Castro et al., 2015; Mula, 2016). Disfunções
neuroquímicas e estruturais envolvendo o sistema límbico podem estar ligadas às
comorbidades psiquiátricas nos pacientes com epilepsia do lobo temporal (ELT)
(Swerdlow, 2010). Evidências neuropatológicas sugerem que a esclerose hipocampal
em pacientes com ELT é a estrutura básica para sintomas psiquiátricos, associada a
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perda neuronal no hipocampo e também perda neuronal e gliose na amígdala e córtex
entorrinal (Suckling et al., 2000; Kandratavicius et al., 2012a). Também anormalidade
na circuitaria córtico-frontal-mesolímbica vista em modelo animal estaria relacionada a
disfunções dopaminérgica e altas taxas de psicoses em pacientes com ELT
(Kandratavicius et al., 2012b; Wolf et al., 2016). Nossos resultados demonstram perda
neuronal no grupo PILO+QUET na maior parte das regiões avaliadas, inclusive quando
comparados aos animais submetidos à pilocarpina apenas (PILO+SAL). Todavia,
PILO+QUET não apresentou diferença significativas na região do córtex cingulado e no
reuniens em relação ao controle. Sintomas psiquiátricos associados com ELT podem
envolver disfunções que envolvem o hipocampo, amigdala, córtex piriforme e
entorrinal, em adição ao núcleo talâmico medial. Com relação ao correlato
comportamental de psicose (PILO+QUET) é provável perda acentuada pelo antagonista
de NMDA. O estudo de Bujas-Bobanovic e colaboradores (2000) mostra que a
fenilciclidina em ratos induz ativação neuronal dispersa, marcada via expressão de cfos, o que sugere que os animais estão sujeitos a perda neuronal em diferentes regiões
do cérebro. A maior perda neuronal observada nos animais do grupo PILO+QUET pode
estar relacionada à pior performance deste grupo no labirinto radial. Foi observado
aumento da densidade neuronal no grupo SAL+SAL+NPS em relação aos grupos
controle (córtex cingulado, nucleus accumbens, entorrinal e subiculum), SAL+QUET
(nucleus accumbens, córtex entorrinal, córtex cingulado, amígdala e subiculum) e
SAL+QUET+NPS (nucleus accumbens, amígdala e subiculum). Também não
observamos efeitos protetores do tratamento com NPS sobre a perda neuronal observada
nos grupos tratados por PILO (PILO+SAL+NPS e PILO+QUET+NPS), a exceção de
proteção no córtex entorrinal e subiculum. Ao contrário, observamos aumento
significativo da perda neuronal após tratamento com NPS no córtex cingulado, córtex
perirrinal, amígdala e nucleus accumbens. Estudos tem relatado resultados
contraditórios sobre o papel de NO na neurogênese e morte neuronal. Enquanto alguns
documentaram neurodegeneração (Loiacono & Beart, 1992), evidências recentes
apontam que o NO tem efeito protetor nos estágios iniciais da neurogênese (em especial
pós-crises epilépticas), mas pode afetar a sobrevivência de neurônios jovens (Carreira et
al., 2015).
A avaliação imunohistoquímica da expressão da sintase de óxido nítrico
neuronal (nNOS) evidenciou maior marcação para todos os grupos nas regiões da
camada granular, nucleus accumbens, amigdala, núcleo talâmico médio dorsal em
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relação ao grupo controle. O grupo PILO+SAL também apresentou maior marcação em
CA1, CA2 e entorrinal, enquanto o grupo PILO+QUET também apresentou marcação
na região de CA3. O grupo SAL+QUET+NPS apresentou maior marcação que os
grupos controles e SAL+QUET na região do hilo, núcleo talâmico médio dorsal, córtex
cingulado, nucleus accumbens e ectorrinal, enquanto o grupo SAL+SAL+NPS marcou
positivamente

no

córtex

perirrinal.

PILO+SAL+NPS

e

PILO+QUET+NPS

apresentaram maior marcação do que os controles na região do hilo, entorrinal e córtex
perirrinal. Finalmente, os grupos PILO+SAL e PILO+QUET apresentaram maior
marcação no entorrinal e córtex perirrinal. Embora a isoforma de nNOS seja
considerada constituitiva, sua expressão pode ser induzida em algumas condições, como
em processos neurodegenerativos como esquizofrenia e epilepsia, sendo frequentemente
associados a circuitaria excitatória (Kandratavicius, 2007).
O NO atua em vários processos como migração celular, sinaptogênese,
neurotransmissão e habilidades cognitivas (Bernstein et al., 2005). Alterações
patológicas como a baixa densidade de neurônios NADPH-d positivos nos córtices
frontal e temporal e alta densidade de neurônios NADPH-d na substância branca das
regiões frontais e temporais pode ser responsável pela alteração no sistema nitrérgico
desses pacientes (Akbarian et al., 1993). Em cérebros normais esses neurônios são
encontrados no mais alto número na camada branca imediatamente profundos a camada
VI do córtex, remanescentes da placa neural embrionária. A área pré-frontal dorsolateral
em pacientes com esquizofrenia mostrou um declínio em NADPH-d na camada branca
superficial, sobrejacente ao córtex, mas um significante aumento desses neurônios na
camada branca mais profunda a 3 mm do córtex. Esses achados são consistentes com os
distúrbios de subcamada durante o desenvolvimento em que o padrão normal de célula
programada para a morte está comprometido e vem acompanhado por um defeito na
migração de neurônios antigos em direção a camada cortical (Akbarian et al., 1993). Por
sua vez o NO é produzido a partir do aminoácido L-arginina através da NOS. Essa
enzima é dependente de NADPH e Ca2+/calmodulina que produz quantidades iguais de
NO e L-citrulina em que NO altamente permeável se difunde para fora da célula
rapidamente (Zhang & Snyder, 1995). Por sua vez NADPH-d que é co-expressa com, e
pode ser idêntica a NOS pode alterar a distribuição dessa enzima no cérebro de
pacientes com esquizofrenia (Akbarian et al., 1993; Ramirez et al., 2004). Também essa
distribuição alterada de neurônios NADPH-d também estaria relacionada à redução dos
níveis de metabólitos de NO, nitrito e nitrato, nos fluídos cérebro-espinhais de pacientes
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esquizofrênicos (Ramirez et al., 2004). Também especula-se que a ação inibitória do
NO sobre transportadores monoaminérgicos, (i.e., impede a captação de dopamina,
noradrenalina e serotonina) reforça a importância do NO nos distúrbios psiquiátricos
(Kiss & Vizi, 2001). Estudos com inibidores específicos e inespecíficos da nNOS,
enzima responsável pela produção de NO em neurônios, indicam atuação dual do óxido
nítrico, tanto inibindo como promovendo sintomas psicóticos. Por exemplo, o bloqueio
da nNOS reverte a hiperlocomoção e a interrupção da inibição pré-pulso induzida pela
fenilciclidina em camundongos (Klamer et al., 2004). Por outro lado, outros estudos
indicam que o tratamento com doador de óxido nítrico reverte os efeitos
comportamentais de modelos de psicose dependentes de receptores NMDA. Por
exemplo, o NPS reverte os efeitos comportamentais da fenilciclidina (Bujas-Bobanovic
et al., 2000).
Estudos de nosso grupo também demonstraram efeito antipsicótico do
tratamento com NPS tanto em pacientes com esquizofrenia como em modelos animais
de psicose aguda (Hallak et al., 2013; Kandratavicius et al., 2014b). No presente estudo,
não observamos alteração significativa na expressão de nNOS no grupo de psicose pura
(SAL+QUET), porém o tratamento com o doador de óxido nítrico NPS em animais
submetidos à quetamina (SAL+QUET+NPS) induziu aumento significativo na
expressão da enzima neuronal no hilo, núcleo médio-dorsal do tálamo, nucleus
accumbens, córtex cingulado e córtex ectorrinal comparado aos grupos controle e
SAL+QUET. Nossos resultados também demonstraram aumento significativo da área
imunorreativa para nNOS nos grupos tratados com NPS (SAL+QUET+NPS e
SAL+SAL+NPS) em relação aos controles no hilo, no córtex cingulado, nos núcleos
talâmicos médio dorsal e ventromedial, no nucleus accumbens e no córtex perirrinal. No
córtex cingulado o grupo SAL+QUET+NPS também apresentou maior área
imunomarcada quando comparado ao grupo SAL+SAL+NPS. No ectorrinal, os grupos
SAL+QUET e SAL+QUET+NPS apresentaram maior área imunomarcada que o grupo
controle. Observamos ainda que o nível de expressão de nNOS foi maior em algumas
regiões em relação às outras. Estudos prévios demonstraram que a expressão de nNOS
varia de uma região cerebral para outra: enquanto nNOS está presente em torno de 2%
dos neurônios no córtex cerebral (Snyder & Bredt, 1991), mais de 20% dos neurônios
do núcleo paraventricular hipotalâmico expressam a enzima (Bernstein et al., 1998).
Níveis mais altos de nNOS foram observados na área septal, córtex cerebelar, nucleus
accumbens, hipotálamo e subtalámo, enquanto o mais baixo nível foi encontrado no
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corpo caloso, talámo, córtex occipital e núcleo dentado cerebelar do cérebro humano
(Blum-Degen et al., 1999).É interessante notar que células gliais e endoteliais também
podem expressar esta enzima (Kawakami et al., 1998; Stanarius et al., 1998). Em suma,
observamos que o tratamento com doador de óxido nítrico promoveu aumento da
expressão da enzima nNOS em nosso modelo de esquizofrenia.
Na epilepsia, estudos indicam efeitos tanto pró como anticonvulsivantes para o
óxido nítrico (Arzimanoglou et al., 2002). Observamos aumento da área imunorreativa
para nNOS nos grupos PILO+SAL em relação aos controles, ratos do grupo
SAL+QUET e ratos do grupo epilepsia com psicose interictal (PILO+QUET) na
(camada granular, em CA2, CA3, no córtex entorrinal e no núcleo talâmico
mediodorsal). Em pacientes com ELT, estudos indicaram aumento na expressão de
nNOS tanto no hipocampo (Leite et al., 2002a) como no neocórtex (GonzalezHernandez et al., 2000). Aumento da produção de NO foi descrita em modelos de crises
induzidas por ácido caínico (Mulsch et al., 1994; Gabriel et al., 2000) e pilocarpina
(Van Leeuwen et al., 1995). Ainda em modelos experimentais, a combinação de
substrato de NO com um inibidor da NOS indicou redução dos efeitos neurotóxicos do
ácido caínico no hipocampo de ratos (Gabriel et al., 2000). Os grupos controles e
PILO+SAL apresentaram maior área imunomarcada para nNOS que PILO+SAL+NPS
nas regiões de CA1 e CA2, enquanto o grupo PILO+SAL+NPS apresentou maior área
imunopositiva, comparado com controle e PILO+SAL, no córtex pré-límbico, no núcleo
talâmico médio dorsal, nucleus accumbens, amigdala, ectorrinal e reuniens. Novamente,
um aumento de expressão de nNOS nos animais tratados com NPS.
A avaliação dos animais com epilepsia e psicose comórbida (grupo
PILO+QUET) evidenciou variação na expressão de nNOS. Uma vez que na epilepsia
há aumento de nNOS hipocampal, enquanto na esquizofrenia há redução
(Kandratavicius, 2007), era esperado um padrão intermediário para os casos de epilepsia
com psicose comórbida. Em pacientes com epilepsia e psicose interictal, observa-se
menor imunorreatividade para nNOS para algumas regiões, como CA1, CA2 e
parasubículo (Kandratavicius, 2007). De fato, enquanto em CA2 os níveis de nNOS do
grupo PILO+QUET segue o padrão de redução observado no grupo SAL+QUET, no
nucleus accumbens houve aumento da área imunopositiva para nNOS. Em relação ao
tratamento com NPS nos animais com psicose e epilepsia (PILO+QUET+NPS), foi
observado maior área imunopositiva em CA2 e no córtex entorrinal, em comparação ao
grupo PILO+QUET. Ou seja, o tratamento com NPS em animais com epilepsia e
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psicose comórbida reverteu a queda de expressão de nNOS em CA2, importante região
hipocampal recentemente envolvida na formação de memória social (Piskorowski et al.,
2016). Segundo o estudo de Hitti e colaboradores (2014) a inativação genética de
neurônios piramidais em CA2 causou pronunciada perda social de memória, habilidade
do animal se recordar de indivíduos da mesma espécie, sem alteração na sociabilidade
ou comportamentos dependentes do hipocampo como memória espacial e contextual.
Também a inativação de neurônios piramidais em CA2 não alterou a locomoção ou
comportamento de ansiedade em camundongos. Assim como não alterou a memória
espacial avaliada no labirinto aquático de Morris, embora os animais tenham aprendido
a tarefa de modo lento. Resultados anatômicos e comportamentais mostram que CA2 é
o centro do processamento de memória sócio-cognitiva e disfunções no subcampo
contribuem para desordens psiquiátricas e uma redução de neurônios inibitórios na
esquizofrenia (Hitti & Siegelbaum, 2014). Uma menor densidade de interneurônios
parvalbumina-positivos também foi encontrada em CA2 nos cérebros post-mortem de
pacientes esquizofrênicos e modelos farmacológicos animais (Berretta et al., 2009). A
importância de parvalbumina ainda não é clara, mas prejuízos na sua função podem
estar relacionados a interrupção da sincronia da rede hipocampal e profunda mudança
em memória espacial e de trabalho, tais consistentes mudanças são observadas no
hipocampo de pacientes com esquizofrenia (Korotkova et al., 2010). De acordo com
Rich e colaboradores (2016) também o hipocampo, amígdala e nucleus accumbens são
regiões envolvidas com o processamento sensorial e emocional. Anormalidade como
redução de volume no hipocampo (Herold et al., 2013), amigdala (Watson et al., 2012)
e nucleus accumbens (Lauer et al., 2001) tem sido reportada na esquizofrenia. O
nucleus accumbens, parte integrante e importante da circuitaria límbica e pré-frontal
talâmico-córtico-estriado-pálido está envolvido em várias funções cognitivas, emocional
e psicomotora alterada na esquizofrenia. Em modelo animal, distúrbios de
desenvolvimento dentro do córtex entorrinal e hipocampo induz uma desregulação de
entrada para o nucleus acccumbens resultando em anormalidade comportamental para a
psicopatologia psicótica (Lauer et al., 2001). O nucleus accumbens também está
envolvido em comportamento de antecipação, respostas de recompensa e eventos
aversivos comportamentais que são anormais na esquizofrenia (Greer et al., 2014;
Womer et al., 2014). Já o córtex entorrinal, porção anterior do lobo temporal medial,
representa uma porta de entrada para a integração de informações multissensoriais entre
as áreas corticais e do hipocampo com papel importante na patofisiologia da
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esquizofrenia (Schultz et al., 2010). Estudos post-mortem têm revelado anormalidades
no tamanho de neurônios e interrupção da camada cortical. Além de redução no volume
do entorrinal de acordo com estudos de ressonância magnética em pacientes
esquizofrênicos, o córtex entorrinal é conhecido por enviar a maior projeção neuronal
para o nucleus accumbens que modula a liberação de dopamina em áreas mesolímbicas.
Experimentos em animais revelaram que lesões recentes no córtex entorrinal de
neonatos, aumentaram a liberação de dopamina mesolímbica e uma excessiva atividade
locomotora em ratos foi identificada após prolongado intervalo de desenvolvimento
(Sumiyoshi et al., 2004).

7. CONCLUSÃO
	
  

Animais com epilepsia e psicose tratados com NPS tiveram menor frequência de
crises que os não tratados. Além disso, o tratamento com NPS teve efeito ansiolítico no
modelo animal de epilepsia com e sem psicose, e diminuiu os correlatos
comportamentais de sintomas positivos dos animais no modelo de psicose e no de
epilepsia+psicose. O efeito do tratamento com NPS quanto aos sintomas positivos
perdurou por cerca de 4 semanas nos animais com epilepsia e psicose. A memória de
curto prazo para reconhecimento de objetos foi semelhante aos controles nos animais do
modelo de epilepsia com e sem psicose que receberam tratamento com NPS. Já na
memória de trabalho, o NPS melhorou o desempenho de animais do modelo de psicose,
mas não os de epilepsia com ou sem psicose. O tratamento com NPS reverteu a perda
neuronal em regiões como o córtex entorrinal e subiculum de animais com epilepsia,
mas causou perda neuronal em animais controle na camada granular e córtex prélímbico. Um aumento crônico na expressão de nNOS foi visto em diversas regiões
cerebrais nos animais com epilepsia e nos tratados com NPS, podendo ser responsável
pelos efeitos comportamentais observados no tratamento com NPS. Em resumo, o
tratamento com NPS foi efetivo na amenização de sintomas correlatos comportamentais
de psicose no modelo puro e no comórbido com epilepsia. Além disso, não exacerbou
crises e contribuiu para diminuição delas nos animais do modelo de epilepsia e psicose,
que apresentou grandes similaridades com o que é encontrado em casos clínicos. Nossos
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resultados sugerem que o uso do NPS pode ter resultados na melhoria dos sintomas da
psicose interictal humana, assim como já observado para a esquizofrenia.
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Abstract: Epilepsy is a chronic neurological condition characterized by recurrent seizures that
affects millions of people worldwide. Comprehension of the complex mechanisms underlying
epileptogenesis and seizure generation in temporal lobe epilepsy and other forms of epilepsy
cannot be fully acquired in clinical studies with humans. As a result, the use of appropriate animal
models is essential. Some of these models replicate the natural history of symptomatic focal
epilepsy with an initial epileptogenic insult, which is followed by an apparent latent period and
by a subsequent period of chronic spontaneous seizures. Seizures are a combination of electrical
and behavioral events that are able to induce chemical, molecular, and anatomic alterations. In
this review, we summarize the most frequently used models of chronic epilepsy and models
of acute seizures induced by chemoconvulsants, traumatic brain injury, and electrical or sound
stimuli. Genetic models of absence seizures and models of seizures and status epilepticus in
the immature brain were also examined. Major uses and limitations were highlighted, and
neuropathological, behavioral, and neurophysiological similarities and differences between
the model and the human equivalent were considered. The quest for seizure mechanisms can
provide insights into overall brain functions and consciousness, and animal models of epilepsy
will continue to promote the progress of both epilepsy and neurophysiology research.
Keywords: epilepsy, animal model, pilocarpine, kindling, neurodevelopment

Introduction
Temporal lobe epilepsy (TLE) is the most common form of epilepsy in humans, in
which seizures spread to neighboring cortices and hippocampal neuron loss and other
neuropathological changes may take place.1,2 Comprehension of complex mechanisms
underlying epileptogenesis and seizure generation in TLE and other forms of epilepsy
cannot be fully acquired in clinical studies with humans. As a result, the use of appropriate animal models is essential. In the present review, we summarize some of the most
frequently used rodent animal models of TLE and other epileptic disorders, highlighting
induction methods and manifestations as well as major uses and limitations.

Chemoconvulsants
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Rodents with spontaneous recurrent seizures have been generated by using chemoconvulsants, primarily pilocarpine and kainic acid.3 Usually, these models intend to
mimic TLE, and therefore rodents must display a similar “clinical history” as the human
counterpart, including an initial precipitant injury afflicting the hippocampus and/or
the temporal lobe (eg, status epilepticus [SE]), a latent period between the injury and
the occurrence of spontaneous seizures, chronic manifestation of spontaneous seizures
(usually partial and tonic-clonic seizures), and histopathological changes deemed
characteristic of TLE.2,4,5 Unfortunately, animal models of chronic epilepsy are not
widely used because of time constraints and costs.
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Kainic acid was one of the first compounds used to model
TLE in rodents.6 It is an L-glutamate analog, the systemic
or intracerebral administration of which causes neuronal
depolarization and seizures, preferentially targeting the
hippocampus.7 Injected rodents show recurrent seizures,
usually secondarily generalized and of variable frequency,
with remarkable histopathological correlates of hippocampal
sclerosis.8 Kainic acid has the advantage of causing habitually
hippocampus-restricted injuries, unlike pilocarpine, which
can also produce lesions in neocortical areas.6 Nevertheless, extrahippocampal areas are also significantly compromised in human TLE,9 making pilocarpine another useful
chemoconvulsant.
Pilocarpine is a muscarinic acetylcholine receptor agonist. Systemic or intracerebral injection of pilocarpine causes
seizures that build up into a limbic SE.10,11 Structural damages and subsequent development of spontaneous recurrent
seizures resemble those of human complex partial seizures.12
In fact, antiepileptic drugs (AEDs) that are effective against
complex partial seizures in humans can also halt spontaneous
seizures in the pilocarpine model.13 In addition, there are several network and neurochemical similarities between human
TLE and the pilocarpine model. For instance, the subiculum
can generate interictal activity in both the human TLE14 and
the pilocarpine model.15 Neurotrophins are upregulated in
the hippocampus of mesial TLE patients,16 as well as in the
hippocampus and neocortex of pilocarpine-treated rats.17
Cognitive and memory deficits commonly found in TLE
patients18,19 are also present in pilocarpine-injected rats.20,21
Other compounds such as pentylenetetrazol (PTZ),
strychnine, N-methyl-D,L-aspartate, tetanus toxin, and
penicillin are widely used as acute seizure models, and not
as animal models of epilepsy. The difference is that seizure
models may be useful for rapid screening of AED action,
but they do not necessarily result in chronic epilepsy, with
the exception of tetanus toxin,22 and probably of repeated
penicillin injections.23 Crude extract of the star fruit and its
active compound caramboxin are also potent chemoconvulsants and are capable of inducing SE,24 but it remains to be
described whether they also result in later spontaneous recurrent seizures, as in chronic models. Compounds that trigger
seizures can be used on testing different AEDs that would
act on different seizure types. For instance, strychnine and
N-methyl-D,L-aspartate produce generalized tonic-clonic
seizures, as well as PTZ nonconvulsive absence or myoclonic
seizures.25 Ethosuximide, trimethadione, valproate, and other
clinically efficacious drugs have been discovered by using
seizure models.26 However, drugs such as levetiracetam,
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vigabatrin, and tiagabine, which act on mechanisms other
than sodium channel blockade, were discovered in models
that predict drug efficacy against partial seizures27 (eg, those
seen in chronic TLE models or full electrical kindling).
In summary, face validity (the extent to which the animal
model reproduces the symptoms and phenotypes associated
with the human disease) of chemoconvulsants that result in
chronic epilepsy is relatively high, as they reproduce most of
neuropathological findings, as well as the behavioral, cognitive, and psychiatric symptoms of TLE. However, none of
these models are completely clinically validated, as they are
not predictive of clinical response to all therapeutic strategies.
The choice of a given model should, therefore, rely on which
group of specific features one is aiming to study.

Chemoconvulsants in the immature brain
SE has a special propensity to develop in the immature brain,
with about 50% of the cases occurring in children younger
than 2 years old.5,28 Clinical studies point out that 13%–74%
of children who suffered a convulsive SE developed epilepsy.29 Furthermore, SE during development is often associated
with hippocampal injury and mesial temporal sclerosis, as
well neurological, cognitive, and behavioral impairments.
Thus, animal models of SE are important for investigating
whether SE can result in maladaptive neuronal reorganization, epileptogenesis, and cognitive impairment.30
SE in the developing brain is modeled in immature
rodents (younger than 21 postnatal days [ P21]) mainly by
kainic acid and pilocarpine administration. Administration
protocol is similar to that used in adult rodents, except that
young ones have enhanced susceptibility to seizure induction, thus requiring smaller doses.31,32 In both models, seizure
manifestation becomes more evident with age progression.31
In addition, kainic acid excitotoxicity is higher in older
animals,33 as are severity and duration of SE.30 In rats older
than P7, SE induced by pilocarpine or kainic acid ceases
exploratory activity, and animals develop scratching, body
tremors, chewing, clonic movements of the forelimbs,
and head bobbing before progressing into tonic and clonic
activity.30
Rodents submitted to SE during development show
minimal or no detectable cellular damage in adulthood.34,35
However, studies on the acute and short-term effects of SE
indicate neuronal injury in the hippocampus, amygdala, and
mediodorsal nucleus of thalamus.36,37 Mossy fiber sprouting
is also present in immature SE models using kainic acid and
pilocarpine, although young rats do not exhibit the prominent
reorganization that is typically observed in the adult ones.34,35
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Recently, Kubová and Mareš38 showed that pilocarpine
induction of SE at P12 and P25 led to cognitive impairments
and that the magnitude of such impairments increased with
age. Interestingly, cognitive deficits correlated with the severity of tissue damage, but not with seizure parameters.
Multiple administrations of PTZ or flurothyl are also
used to mimic recurrent generalized tonic-clonic seizures in
immature rodents.32 Flurothyl is a volatile, fast-acting central
nervous system stimulant that causes seizures with myoclonic jerks followed by forelimb clonus, wild running, loss of
posture, and severe tonic posturing.32 Recovery is very fast,
and the animals exhibit normal behavior within 30 minutes.
Seizures are commonly induced five times a day over the
course of 5–10 days (usually P0–P9) with intervals of at
least 2 hours.39 In the PTZ model, seizures are commonly
induced by a single systemic administration, and PTZ can
even induce SE if given in a sufficient amount.32,40 Seizurerelated behaviors are also age-dependent. Compared with
P18, P28, and adult rats, P10 animals injected with PTZ have
shorter latency to generalized tonic-clonic seizures.41
No evident neuron loss is seen in rodents submitted to
flurothyl or PTZ recurrent seizures during development.42–44
However, mossy fiber sprouting occurs in adult animals.39,40,43
Extratemporal areas can also be affected, including increased
prefrontal cortex thickness, synaptic plasticity alterations,
and decreased behavioral flexibility.45,46 These data indicate
substantial changes in prefrontal cortex function, which may
be an important substrate of cognitive deficits in humans with
a history of infant or juvenile seizures.45 Rodents submitted to
early-life flurothyl recurrent seizures present with increased
seizure susceptibility when they are adults.39,42 However, as
a limitation of this model, adult animals do not present with
spontaneous seizures.

Electrical stimulation
Animal models of seizures induced by electrical stimulation
convey the advantage of reproducing epileptogenic features
in the intact brain with low mortality and high reproducibility.
Moreover, unlike chemical-induced seizures, postictal alterations from electrical stimulation can be investigated when the
epileptogenic cause is no longer present. However, seizure
modeling by electrical stimulation does not provide cell-type
specificity in the brain. In addition, stimulation protocols can
be costly and laborious when used for chronic studies.32

Electroshock-induced seizures
Electroshock-induced seizures (ES) are among the most
studied models of electrical stimulation. Electroshock is
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conveniently applied a single time and does not require the
stereotaxic implant of electrodes. It involves whole-brain
stimulation protocols (eg, 6 Hz in mice and 50–60 Hz in
rats) and may be divided into minimal ES and maximal
ES. Minimal ES are a putative model of myoclonic seizures and can be induced with current stimulation through
corneal electrodes. In this case, the epileptiform activity is
usually more prominent in the forebrain and is associated
with minimal clonic behavioral seizures.47 Minimal ES may
become generalized if stimulation intensity is increased.48 In
turn, maximal ES induction has been useful when modeling
generalized tonic-clonic seizures. It is mostly associated
with hindbrain seizures and can be generated by auricular
stimulation at threshold current intensities.49 Maximal ES and
PTZ seizure models have been largely employed for AED
screening. However, AEDs that protect against partial and
nonconvulsive seizures in epileptic patients failed to do so in
the maximal ES and PTZ models, respectively.26 Therefore,
a battery of models is required during the development of
AEDs. ES models have also been employed to examine
modifications of intracellular cascades and/or posttranslational modifications of proteins to clarify how epileptiform
activities relate to synaptic plasticity dysfunctions, cognitive
deficits, and psychiatric comorbidities. 50–52 For instance,
Tsankova et al51 demonstrated that chromatin remodeling
is involved in ES-induced regulation of c-fos and the brainderived neurotrophic factor (BDNF).

Afterdischarges
The single-evoked epileptic afterdischarges model (AD) is
another important approach to electrical stimulation. It is
induced in specific brain regions, resembling complex partial
seizures if applied into limbic structures and myoclonic seizures if applied into the sensorimotor cortex. AD is useful for
investigating electrophysiological and behavioral correlates
of focally generated seizure-like patterns that often spread to
nonstimulated networks.53,54 Electrographic properties of AD
largely depend on the brain region stimulated. For instance,
spike-and-wave patterns can be elicited by AD induction
either in the neocortex or mediodorsal thalamus. In contrast,
AD induction in limbic circuits produces fast spikes, large
delta waves, and/or sharp theta waves.55,56 The most common
target for electrically induced AD is the hippocampus.56,57
Once hippocampal AD ends, postictal refractoriness, which
precludes subsequent seizures, is often observed.54 This
period is followed by a pattern of low-amplitude and fast
oscillations (40–80 Hz), also defined as the AD termination
oscillation.58 Behavioral alterations induced by hippocampal
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AD include freezing during stimulus, wet dog shake at the
end or just after the stimulus, and hyperlocomotion and
stereotypies (eg, excessive grooming, rearing, and/or head
movements), along with the AD termination oscillations.54,57
Some authors claim that AD experiments can probe underlying mechanisms of the relationship between psychosis and
epilepsy (eg, postictal psychosis).59,60 In fact, it has been
reported that hippocampal AD induction enhances gamma
oscillations in the nucleus accumbens and medial prefrontal
cortex and that such an effect is associated with hyperlocomotion and stereotypies.55,59,61,62 These alterations can be reversed
by treatment with the typical antipsychotic haloperidol.61
As a consequence, hippocampal AD produces sensorimotor gating deficits, measured by prepulse inhibition of the
acoustic startle 2 minutes after electrical stimulation.60,61 To
date, Osawa et al63 were the first group to report the benefit of
using optogenetics64 to probe hippocampal AD. The authors
were able to overcome some technical limitations of the
electrical stimulation; namely, the inability to manipulate
the activity of specific groups of neurons and the unfeasibility of studying the spatial–temporal dynamics of neuronal
activity during stimulation because of contamination of the
electrophysiological recordings by electrical artifacts.63 In
addition to developing an electrical artifact-free model of AD,
the authors provide further understanding of the generation
and termination of seizure-like activity in the septo-temporal
axis of the hippocampus.

Kindling
At this time, kindling is the most studied model of electrical
stimulation. Kindling refers to a seizure-induced plasticity
phenomenon that occurs when repeated AD induction by
electrical stimulation in a specific brain region evokes a progressive enhancement of seizure susceptibility. Ultimately,
it culminates in emergence of spontaneous seizures and
the establishment of a permanent epileptic state.65 Initially,
behavioral alterations during ADs resemble partial seizures
(classes 1–3),66 which evolve into secondary generalization
(classes 4–5).67 Although a fully kindled state is established
after 90–100 class 5 seizures,68 it is also possible to induce
spontaneous behavioral seizures and focal hippocampal
injury by milder protocols, as demonstrated by the continuous perforant pathway stimulation protocol.69 Because
kindling produces a fairly robust and reproducible sequence
of molecular and cellular alterations in neural circuits, it has
been considered a potent tool for probing epileptogenesis
mechanisms.70,71 In this sense, there is a body of evidence
suggesting that kindling is not merely a chronic model of
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epilepsy but, rather, a relevant neurobiological phenomenon
for understanding the consequences of poorly controlled
seizures.70,72 Unfortunately, kindling is a costly and timeconsuming procedure comprising long periods of handling
and stimulation procedures, not to mention the risk of losing
or damaging the chronic implants.32 These technical limitations might explain the lack of studies on the chronic stage
of spontaneous seizures induced by kindling.
Regarding chronic models of epilepsy, it is noteworthy
that limbic kindling features are distinguished from models
of TLE induced by kainic acid or pilocarpine, which are
initiated by severe SE associated to prominent temporal and
extratemporal damage, in addition to the rapid emergence
of spontaneous recurrent seizures.70 Instead, kindling produces subtle but cumulative neuronal loss and a number of
cellular alterations in brain circuits that eventually result in
spontaneous seizures.68 Therefore, despite being laborious,
kindling provides an opportunity to study the dynamics
of epileptogenic processes that are particularly relevant to
TLE.70 Recently, Srivastava et al73 took advantage of both
kindling and pharmacology approaches to develop a novel
experimental model of pharmacoresistant epilepsy. The
authors have demonstrated that even a single exposure to lamotrigine or carbamazepine 48 hours after kindling induction
leads to a decrease in the ability of these AEDs to attenuate
further evoked ADs.73 Modeling pharmacoresistant epilepsies
is, indeed, critical to developing new AEDs.26 Another interesting approach is the combination of genetic engineering
and electrophysiological models of seizures. For instance,
two recent studies with transgenic mice have provided direct
evidence that the development of kindling requires the
BDNF receptor tyrosine kinase B (TrkB) activation through
a specific phospholipase signaling.71,74 Although the tyrosine
kinase B presence requirement for epileptogenesis has been
evaluated mostly in kindling models, we have recently shown
in human mesial TLE that increased hippocampal tyrosine
kinase B expression also has a prominent role in secondary
generalized seizures in addition to increased seizure frequency and poor surgical outcome.75 Taken together, these
findings point out the importance of combing the kindling
approach with cutting-edge tools to delimit novel targets
for the prevention of epileptogenesis and the treatment of
pharmacoresistant epilepsies.

Brain pathology
The developing human brain is at higher risk of developing seizures, particularly during the first month of life.76
In addition to possible insults associated with the birthing
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process, the immature brain has a predominance of excitation over inhibition, which, on the one hand, is important
for synaptogenesis but, on the other hand, increases seizure
susceptibility.77 Animal models of seizures in the developing
brain provide a unique opportunity to study this enhanced
excitability during development. The main question is
whether seizures in this critical period disturb neuronal
circuit development and whether such disturbances promote
epileptogenesis and cognitive deficits later in life. We briefly
describe two of the models most used to investigate these
issues.

Hyperthermic seizures
Febrile seizures are frequent in early life, with a prevalence
of 2%–5% in children younger than 5 years.78 Although
the majority of febrile seizures do not lead to sequelae, the
outcome of complex febrile seizures (defined as seizures
longer than 15 minutes with focal onset and possible
recurrence within 24 hours) is controversial.79 Although
a small proportion of febrile seizure patients will develop
epilepsy, retrospective studies of patients with refractory
TLE indicate a history of febrile seizures in 20%–60%
of cases.80 Interestingly, recent studies have shown that
patients with a history of febrile seizure display a different and genetic profile when compared with those without
such a history.2,81 Animal models of febrile seizure were
developed to investigate whether febrile seizures per se
induce neuronal damage leading to epileptogenesis, and
which mechanisms generate febrile seizures.32 Usually,
P10–P12 rodent pups have their core temperature increased
to 40nC–42nC by hot air stream for 30 minutes, stimulating prolonged convulsions. These seizures are subtler than
those evoked by chemoconvulsants but are nevertheless
identifiable by sudden immobility, usually followed by
facial automatism and tonic body flexion.32 Ictal electroencephalography (EEG) activity consists of spike-waves
and trains of spikes with increased amplitude in the hippocampus, amygdala, and temporal cortex.82,83 Respiratory
alkalosis also seems to be a component of hyperthermic
seizures, as they can be mimicked by systemic bicarbonate.
Hyperthermic seizures are also abolished when alkalosis
is suppressed.82
One of the main questions is whether prolonged febrile
seizures trigger mesial temporal lobe sclerosis and epileptogenesis. Indeed, rodent pups submitted to febrile seizures
present with spontaneous seizure in adulthood.84 In addition, they show enhanced susceptibility to kainic acid83 and
enhanced long-term potentiation induction in adulthood.85
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In particular, this proexcitatory condition does not involve
evident neuronal loss,86 which is different from what is seen
in human TLE. Another difference is that in the febrile seizure model, seizures are induced by hyperthermia and not
by fever, as in the human condition, which may implicate
alternative mechanisms.

Neonatal hypoxia
Hypoxic encephalopathy is the most common cause of
neonatal seizure.87 These seizures can be prolonged and
refractory to conventional AEDs, and common sequelae
include neuromotor and neurocognitive deficits and epilepsy
development.88 The hypoxia rodent model was described
by Jensen et al,89 who managed to replicate the unique
age-dependent neonatal susceptibility to hypoxia, refractoriness to conventional AEDs, and long-term increases
of seizure susceptibility.32 In this model of global hypoxia,
rat pups (P10–P12) are exposed to graded global hypoxia
(7%–4% O2) for 15 minutes in a gas chamber. Younger (P5)
and adult (P60) animals do not undergo seizure in these
conditions.90
Rodents submitted to this hypoxia model develop
spontaneous seizures later in life, as well as mossy fiber
sprouting and long-term behavioral alterations, including
social deficits, memory impairments, and aggressiveness.91,92
Despite the lack of early neuronal injury,93 hypoxia-induced
seizures promote hyperexcitability immediately after seizure
recovery, facilitating long-term potentiation induction and
generating longer ADs.94 Increased excitability persists in the
adult hippocampus, suggesting that the epileptogenic effects
of hypoxia are mediated by permanent effects on excitability
and plasticity within hippocampal networks.94

Posttraumatic epilepsy
Traumatic brain injury (TBI) is one of the leading etiologies
for symptomatic epilepsies in adults. Indeed, posttraumatic
epilepsy (PTE) corresponds to 20% of all symptomatic
epilepsies and refers to the condition in which recurrent
spontaneous seizures occur more than 1 week after TBI.95
A clinical history similar to what occurs in post-SE TLE
takes place in post-TBI PTE (an initial precipitant injury,
a latent period, and chronic manifestation of spontaneous
seizures), although the exact mechanisms are still under
investigation. In addition, PTE models usually present
with long latent periods and low yield of epileptic animals.
Given the high heterogeneity of TBI in humans, TBI animal models are also diverse (there are focal models of TBI,
diffuse brain injury models, mixed models of focal and
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diffuse brain injury, combined injury models, experimental
models of coma, and models of repetitive concussive injury),
although none of them recapitulates completely the human
syndrome.96
One of the most used strategies to simulate PTE is the
fluid percussion injury model (FPI). In this model, a single
episode of severe FPI is sufficient to cause PTE,97,98 and
it may progress from frontal-parietal epilepsy to mesial
TLE with dual pathology, as frequently found in human
PTE.99 Neuropathological correlates of mesial TLE such
as mossy fiber sprouting and hippocampal neuron loss
are also present in the FPI model of PTE.98 Recently,
Shultz et al100 examined predictive imaging and behavioral
biomarkers for PTE in the FPI model, and the most representative imaging correlate in the animals that developed
PTE was found in the ipsilateral hippocampus at 1 week
postinjury. However, it is unknown whether these findings
are related to epileptogenic processes. Modeling PTE is
laborious, and few studies have compared endophenotypes
between patients and animals with PTE or have focused on
testing the effects of candidate AED treatments.96 If there
is a true resemblance between post-SE TLE and post-TBI
TLE, such as similarities in natural history of symptomatic
epilepsy, neuropathological/neurochemical findings,98 and
presence of major depression as a shared risk factor,101,102
corroboration depends on further comparisons between
these models. Such corroboration may result in improved
treatments of PTE.

Genetics
Audiogenic seizures
Audiogenic seizures (AS) are generalized seizures provoked
by high-intensity acoustic stimulation. Activation of auditory
pathways is crucial for AS development, and the inferior colliculus in the auditory midbrain plays a key role in audiogenic
seizure initiation, although other structures participate in AS
progression.103,104
The first audiogenic seizures were observed in the
early 1920s in Pavlov’s laboratory.105 Since then, several
audiogenic strains were created; for instance, KrushinskyMolodkina in Russia,106 Genetically Epilepsy-Prone Rat in
the United States,107 P77PMC rats in China,108 Wistar Albino
Glaxo/Rijwijk rats (WAG/Rij) in the Netherlands,109 Wistar
Audiogenic Sensitive Rat in France,110 and Wistar Audiogenic Rat (WAR) in Brazil.111 In audiogenic susceptible
animals, a single acoustic stimulus triggers a reflex seizure
mimicking those seen in humans. It usually begins with
wild running, which progresses to a tonic-clonic phase.
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Postictal events are also frequent. Despite similarities among
strains,105 behavioral features of audiogenic seizures are
strain-specific.
Moreover, acoustic stimulation can be applied to those
strains in a chronic intermittent protocol called audiogenic
kindling.112 The audiogenic kindling protocol modifies the
behavior and the EEG expression of audiogenic-induced
seizures, recruiting limbic circuitries in audiogenic strains.113
In WARs, audiogenic kindling induces hippocampal
neurogenesis,114 although mossy fiber sprouting and neurodegeneration were not found after more than 30 audiogenic
seizures.114,115
Audiogenic models of epilepsy have been used not only
for reflex epilepsy and TLE studies but also to characterize
comorbidities associated with the epilepsies. For example,
although the WAG/Rij strain can be used as an audiogenic
seizure model, it is better known as a genetic model of
absence seizures.116 Therefore, the WAG/Rij is useful to
study convulsive and nonconvulsive seizures in the same
animal. It has also been proposed that the WAG/Rij strain
is reliable for studying the comorbidity between absence
epilepsy and depression, as depressive-like symptoms
are present in this strain.117 In fact, major depression is a
common comorbidity in focal human epilepsies.118 Studies
with WARs are increasingly reinforcing that these rats can
also be used to study mood disorders of epilepsy, such as
pilocarpine-treated rats.119 Behavioral experiments indicate
that naive WARs show anxiety-like behaviors.120 Furthermore, WARs have morphological and functional alterations
in the hypothalamic-pituitary-adrenal axis121 that seem to be
related to changes in the autonomic control of the WAR’s
cardiovascular system.122 Because of the endogenous stress,
hyperactivity of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis,
higher blood pressure, and increased sympathetic tonus,
WARs might also be useful to investigate events related to
sudden unexplained/unexpected death in epilepsy.
Limitations of the audiogenic seizure strains are the necessity of a trigger to evoke audiogenic seizures and the lack of
spontaneous recurrent seizures. In contrast, advantages are
the specific trigger (sound stimulation) and substantial characterization of behavioral, cellular, and molecular alterations
in both acute and chronic (kindling) protocols. In fact, acute
audiogenic seizures are good models of tonic-clonic seizures
with brainstem origin. The combination of seizure predisposition, which is typical of genetically developed strains, and the
possibility of chemically or electrically modulating seizures
potentiates the usefulness of these models in elucidating
epileptogenesis and its mechanisms.
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Absence seizure models
Generalized epilepsies (^20% of all epilepsy cases)123 are
idiopathic, in that seizures spontaneously arise without
evident causes. Unlike those seen in the focal epilepsies,
idiopathic seizures have no discrete sites of initiation, as
paroxysms suddenly and bilaterally spread to multiple EEG
channels before rapidly vanishing from them.124 Indeed, the
etiology of idiopathic seizures is rather functional, given
that pathological correlates are not as evident as in focal
syndromes.
Absence seizures, especially those occurring in children and juveniles, are the prototypical form of idiopathic seizures.125 They are characterized by usually brief
(5–10 seconds), nonconvulsive episodes of behavioral arrest
and apparent unconsciousness, although minimal levels of
awareness might be retained.126 Absence seizures produce
spike-and-wave discharges (SWD; ^3 Hz) manifested on the
normal EEG background as long as the behavioral activity
remains halted.125,127 Similarities of SWD and sleep spindles,
in addition to the transformation from spindles to SWD in
cats injected with systemic penicillin (a GABAA antagonist),
suggest a link between absence seizures and superficial stages
of sleep.128 However, such a relationship is now uncertain, as
absence seizures are also frequent during wakefulness, previous hypotheses of shared GABAA-dependent mechanisms
are no longer supported, and SWD generation depends on
thalamo-cortico-thalamic networks, whereas spindles are of
thalamic origin.128,129
Given that SWD mechanisms remain elusive, animal
models are still crucial for investigating absence seizures.
Indeed, invasive recordings or excised tissues are hardly
accessible from patients, as they cannot be surgically
treated. The fact that acute insults are not major precipitators of absence seizures, together with their strong hereditary component, makes genetic models the most relevant
tools for experimental research. Mouse models include the
lethargic, tottering, leaner, and stargazer phenotypes,130
whereas the main rat models are called Genetic Absence
Epilepsy in Rats from Strasbourg (GAERS) and WAG/
Rij.131 Mouse models of absence epilepsy have monogenic
mutations affecting voltage-gated Ca2 channels. In the soma
of thalamic relays, T-type Ca2 currents normally generate the burst firing that entrains thalamocortical networks
into slow oscillations, primarily during non-rapid-eyemovement sleep.132 In mutant mice, those burst generators
are more likely to engage neocortical pyramidal, dorsal
thalamic, and GABAergic reticular thalamic neurons into
aberrant SWD-like synchronization events.130 Moreover,
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net inhibition of thalamic relays, a situation that normally
activates T-type Ca2 currents, seems to be increased in tottering and lethargic mice. In this case, presynaptic P/Q-type
Ca2 channels on inputs to thalamocortical cells might be
involved instead.130
Mutation of P/Q-type Ca2 channels brings a disadvantage to mouse models: alterations in neurotransmitter release
induce collateral defects such as cerebellar ataxia. Another
drawback of mouse models is that they offer monogenic
mutations, whereas the inheritance of absence epilepsy
among humans is believed to combine multiple genetic
anomalies.127 That is why the presumptively polygenic rat
models GAERS and WAG/Rij are known to better simulate
the human idiopathic epilepsies.133,134 Similar to mouse models, both GAERS and WAG/Rij show higher expression and
function of T-type Ca2 channels, reinforcing the idea that
exaggerated burst firing in the dorsal thalamus contribute to
absence seizures.127 However, GAERS and WAG/Rij mutations are much more diverse, being age-dependent and/or
region-specific. Those include a subtle reduction of D1 and
D2 receptor densities in accumbal and striatal subregions,
reduction of glutamate transporters on neocortical glia and
neurons, increased expression of A-amino-3-hydroxy-5methyl-4-isoxazolepropionic acid subunits in the neocortex,
and increased tonic G-aminobutyric acid-ergic transmission on thalamocortical cells.127,129 The complex profile of
disturbances is also accompanied by subtle morphometric
changes, the documentation of which is now increasing.
A diffusion tensor imaging study showed that either myelination or fiber density in the corpus callosum are decreased
to the extent that absence seizures recur in GAERS and
WAG/Rij.135 This suggests that structural modifications
do result from absence seizures, indicating that advanced
brain imaging will provide new ways to clinically monitor
the idiopathic epilepsies.
The high complexity of GAERS and WAG/Rij models
could represent a disadvantage; that is, difficult interpretation
of a diverse (and not fully known) genetic scenario. Nevertheless, both strains respond to drugs used to treat epileptic
patients,134 supporting their face validity. Furthermore, SWD
generalization in rats is similar to what was observed from
the cat penicillin model,136 in addition to being consistent
with a human study that found phase locking between deep
thalamic paroxysms and SWD from the scalp EEG.137 By
considering the contribution of genetic models, specialized authors conclude that cortex and thalamus are equally
important in SWD generation,133 although limbic structures
contribute to that as well.125
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Systemic injection
of PTZ or flurothyl
inhalation

Repetitive seizures
in immature rodents

Hypoxia model

Hyperthermic
seizures

Brain pathology

Increase of body
temperature in
immature rodents
through stream of
heated air
Exposure to air with
low O2 concentration
in immature rodents

Repeated
afterdischarge
induction

Focal electrical
stimulation

Afterdischarges

Kindling

Corneal or auricular
stimulation

Electroshockinduced seizures

Electrical stimulation

Systemic injection of
KA or Pilo

Systemic or
intrahippocampal
injection
Systemic or
intrahippocampal
injection

Systemic or
intrahippocampal
injection

Induction

SE in immature
rodents

Acute chemical
models

Pilo-SE

Chemoconvulsants
KA-SE

Model

Table 1 Summary of main models reviewed

Brief and repetitive tonicclonic seizures

Immobility, facial
automatism, myoclonic
jerks

Partial seizures evolving into
secondary generalization
and, eventually,
spontaneous seizures

Complex partial seizures
and myoclonic seizures

Generalized tonic-clonic
seizures

Myoclonic and generalized
tonic-clonic seizures

Nonconvulsive absence or
generalized tonic-clonic
seizures, depending on the
drug and dose
Tonic-clonic seizures

Limbic SE and chronic
seizures

Limbic SE and chronic
seizures

Manifestations

Neonatal hypoxic
encephalopathy

Febrile seizure

Consequences of poorly
controlled seizures and
dynamics of epileptogenic
processes

Focally generated seizurelike patterns that often
spread to other regions

Tonic-clonic seizures

Repetitive brief seizures
during development

Prolonged seizures during
development

Acute and repetitive
seizures

TLE with hippocampal
sclerosis

TLE with hippocampal
sclerosis

Human relevance

AED screening, longterm consequences, and
epileptogenesis mechanisms

Epileptogenesis mechanisms
and cognitive consequences

AED screening and molecular
and physiological alterations
related to epileptiform
activities
Electrophysiological and
behavioral changes caused
by focally generated seizure
patterns
Prevention of epileptogenesis
processes and treatment of
pharmacoresistant epilepsies

AED screening and cognitive
deficits

Epileptogenesis and long-term
consequences

AED screening, mechanisms of
epileptogenesis, and cognitive/
psychiatric comorbidities
Rapid screening of AED, effect
of repetitive seizures

AED screening, mechanisms of
epileptogenesis

Use

(Continued)

Susceptibility for seizures varies
with the strain and age of rodents

Subtle behavioral seizures,
necessity of EEG recording,
possible morbidity from heat
exposure

Costly and time-consuming
procedure

No specificity for groups of
neurons; studying neuronal activity
during stimulation is difficult

Low predictive validity for some
AEDs

KA and Pilo are not clinical causes
of seizures; more extensive damage
compared with other models
No spontaneous seizures in
adulthood

High mortality; variable frequency
and severity of spontaneous
seizures; not all neural damage
comes from seizures
High mortality; variable frequency
and severity of spontaneous
seizures; neocortical lesions
Lack of spontaneous recurrent
seizures and of neuronal loss or
other neuropathological hallmarks

Limitations

Kandratavicius et al
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Abbreviations: KA, kainic acid; SE, status epilepticus; TLE, temporal lobe epilepsy; AED, antiepileptic drugs; Pilo, pilocarpine; PTZ, pentylenetetrazol; EEG, electroencephalography; GAERS, Genetic Absence Epilepsy in Rats from
Strasbourg; WAG/Rij, Wistar Albino Glaxo/Rijswijk rats; SWD, spike-and-wave discharges.

Generalized idiopathic
epilepsies
SWD generalization,
behavioral arrest
GAERS, WAG/Rij,
and mouse models
of absence seizures

Reflex epilepsy and TLE
studies
Wild running and tonicclonic seizures

Acoustic stimulation
in genetically prone
rats
Spontaneous seizures
Audiogenic models

Genetic models

Posttraumatic epilepsy
Generalized tonic-clonic
seizures in the long term,
with low frequency
Posttraumatic
epilepsy

Rostral parasagittal
fluid percussion
injury

AED screening, mechanisms
of epileptogenesis, and
hippocampal sclerosis with
dual pathology

Epileptogenesis mechanisms
and comorbidities associated
with epilepsies
Electrographic and behavioral
similarity to human absence
seizures, response to AEDs

Necessity of a trigger to evoke
seizures; lack of spontaneous
recurrent seizures
Diverse (and not fully known)
genetic alterations

Laborious induction, long latency
periods, mild seizures during the
first 4 months posttrauma
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Conclusion
Animal models of epilepsy include several tools, including neurochemical agents, electrical stimulation protocols,
thermal or hypoxic insults, traumatic injuries, optogenetics,
and rodent strains with idiopathic or audiogenic-induced
seizures. Important features, uses, and limitations of the
models reviewed here are summarized in Table 1.
Chemoconvulsants allow for rapid investigation of epileptogenic mechanisms and AED screening at the expense
of high mortality of subjects and high variability in the
frequency and severity of spontaneous seizures. Electrical
stimulation protocols are less harmful to subjects and offer
better control of seizures, but electrophysiological procedures can be costly and time-consuming. Nonchemical and
nonelectrical insults might approximate clinical conditions
of developmental epilepsies, but inconsistencies in seizure
susceptibility depending on experimental procedures hamper comparisons between rodents and humans. Finally,
seizure-prone strains eliminate much of the artificiality of
experimentally induced seizures, but their genetic alterations
are not fully known, not to mention that sensorial triggers
are still needed to induce seizures in strains such as WARs.
Such a number of experimental options probably reflect
the diversity of seizure types in humans. Even focal syndromes yield brain-wide alterations, thereby precipitating
cognitive and psychiatric disturbances. The quest for seizure
mechanisms can additionally provide insights into overall
brain functions and consciousness, and animal models will
continue to promote the progress of both epilepsy and neurophysiology research.
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Effects of nitric oxide-related compounds in the
acute ketamine animal model of schizophrenia
Ludmyla Kandratavicius1,2*, Priscila Alves Balista1, Daniele Cristina Wolf1, Joao Abrao3, Paulo Roberto Evora4,
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Abstract
Background: Better treatments for schizophrenia are urgently needed. The therapeutic use of the nitric oxide (NO)-donor
sodium nitroprusside (SNP) in patients with schizophrenia has shown promising results. The role of NO in schizophrenia is
still unclear, and NO modulation is unexplored in ketamine (KET) animal models to date. In the present study, we compared
the behavioral effects of pre- and post-treatment with SNP, glyceryl trinitrate (GTN), and methylene blue (MB) in the acute
KET animal model of schizophrenia.
The present study was designed to test whether acute SNP, GTN, and MB treatment taken after (therapeutic effect) or before
(preventive effect) a single KET injection would influence the behavior of rats in the sucrose preference test, object
recognition task and open field.
Results: The results showed that KET induced cognitive deficits and hyperlocomotion. Long- term memory improvement
was seen with the therapeutic GTN and SNP treatment, but not with the preventive one. MB pretreatment resulted in
long-term memory recovery. GTN pre-, but not post-treatment, tended to increase vertical and horizontal activity in the
KET model. Therapeutic and preventive SNP treatment consistently decreased KET-induced hyperlocomotion.
Conclusion: NO donors – especially SNP – are promising new pharmacological candidates in the treatment of
schizophrenia. In addition, we showed that the potential impact of NO-related compounds on KET-induced behavioral
changes may depend on the temporal window of drug administration.
Keywords: Sodium nitroprusside, Glyceryl trinitrate, Methylene blue, Ketamine model, Schizophrenia, Therapeutic
treatment, Preventive treatment

Background
Schizophrenia treatment represents a major challenge. We
have recently reported in a randomized, placebo-controlled
trial, a safe, rapid, and long-lasting improvement of positive,
negative, anxiety, and depressive symptoms in patients with
schizophrenia after a single intravenous injection of the nitric
oxide (NO) donor sodium nitroprusside (SNP) [1]. SNP was
also effective in clozapine-refractory schizophrenia [2]. In the
rat model of schizophrenia using phencyclidine (PCP) injection, pretreatment with SNP abolished behavioral changes
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associated with positive symptoms, such as hyperactivity and
stereotyped behavior [3]. Although no alterations in prepulse
inhibition (PPI) of the acoustic startle response after SNP
treatment have been reported in naïve rats [4], a recent study
showed that SNP increased PPI response in naïve mice, and
SNP pretreatment blocked PPI disruption induced by amphetamine [5].
Despite contradictory results in PPI when analyzed in rats
or in mice, SNP produced an unequivocal improvement in
schizophrenic patients [1,2] and in animal models [3,5]. The
exact antipsychotic mechanism of action of SNP is unclear,
but it may act through the glutamate N-methyl-D-aspartate
(NMDA) receptor-NO-cyclic guanosine monophosphate
(cGMP) pathway, which is altered in schizophrenia [6]. In
addition, there is evidence of interaction between SNP/NO
and the dopaminergic system [7,8].

© 2015 Kandratavicius et al.; licensee BioMed Central. This is an Open Access article distributed under the terms of the
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Glyceryl trinitrate (GTN) is another NO donor. Unlike
SNP, which once in the blood stream dissociates immediately
and releases NO [9], GTN is able to react with reduced
thiols, cysteine derivatives, ascorbate and mitochondrial aldehyde dehydrogenase, yielding bioactive nitrites and NO [10].
On the other hand, methylene blue (MB), a phenothiazine
compound routinely used to inhibit soluble guanylate cyclase
(sGC) and isoforms of NO synthase (NOS), inactivates NO
by generation of superoxide anions [11]. Interestingly, MB
pretreatment shows antipsychotic-like properties in the MK801 mouse model [12].
Sub-anesthetic doses of ketamine (KET), a noncompetitive NMDA receptor antagonist, elicit positive
and negative symptoms, and cognitive deficits in
humans [13] and animal models [14,15]. Single or repeated KET administration induces changes in systems
involving glutamate, dopamine, serotonin and gammaaminobutyric acid (GABA), neurotransmitters implicated in
schizophrenia pathophysiology [16]. Glutamate and dopamine altered neurotransmission are particularly involved in
positive and negative symptoms, and in cognitive deficits
observed in schizophrenia [17], which makes the acute
KET model useful for explaining this impairments [15].
The role of NO in schizophrenia is complex and still unclear. Antipsychotic-like properties have been demonstrated in animal models using either pretreatment with
NO donors [3,5] or with NO inhibitors [12,18]. NO
modulation is unexplored in KET animal models to date,
although hippocampal increase of NADPH-diaphorase
stained neurons with no changes in neuronal NOS expression has been reported in the sub-chronic KET rat model
[14]. In the present study, we compared the behavioral effects of pre- and post-treatment with SNP, GTN or MB in
the acute KET animal model of schizophrenia.

Methods
Animals

The procedures followed guidelines from the Brazilian Council for Control of Animal Experimentation, and were approved by our local Commission for Ethics in Animal
Experimentation (University of Sao Paulo School, Ribeirao
Preto School of Medicine; protocol #102/2012). We used
2 month-old male Wistar rats weighing 250-280 g at the beginning of the experiments. Rats were housed in pairs within
standard plastic cages before the beginning of the experiments for 1 week after arriving in our facility, and alone during the period when the sucrose preference test was
performed, as detailed bellow. Animals had free access
to food and water. The colony room was maintained at 2124°C and on a 12 h:12 h light-dark cycle (lights on at 7 a.m.).
Drugs and experimental timeline

Twelve groups of rats (n = 12 to 14 per group, total of
150) were formed according to the injection scheme

Page 2 of 9

showed in Figure 1. A maximum of 12 animals (~3 per
group) were handled in each 72 hours of experiment in
order to assure that all initial injections occurred between 8 and 9 a.m. and that subsequent behavioral tests
happened within a very similar time window. Saline
(0.9% w/v, Isofarma, Eusebio, Brazil) was administered
intraperitoneally (i.p.) in a volume of 0.1 ml/100 g body
weight. KET (30 mg/kg, Ketamin S(+), Cristalia, Itapira,
Brazil) was administered i.p. in a volume of 1 ml/100 g
body weight (dose based on Keilhoff et al. [14]). GTN
(10 mg/kg, Tridil, Cristalia, Itapira, Brazil) was administered i.p. in a volume of 0.1 ml/100 g body weight (dose
based on Pardutz et al. [19]). SNP (5 mg/kg, Nitropruss,
Cristalia, Itapira, Brazil) was administered i.p. in a volume of 0.1 ml/100 g body weight (dose based on BujasBobanovic et al. [3]), protected from light until injection.
MB (4 mg/kg, Azul de Metileno P.A., Synth, Diadema,
Brazil) was administered i.p. in a volume of 0.4 ml/100 g
body weight (dose based on Riha et al. [20]). KET was
freshly dissolved in saline before each experiment. GTN
and SNP were freshly dissolved in 5% (w/v) glucose solution (Isofarma, Eusebio, Brazil) before each experiment.
MB was freshly dissolved in milliQ water.
Initially, 4 groups were injected with saline at time 0 and
treated with saline, GTN, SNP or MB 30 minutes later
(Figure 1, yellow boxes). Four other groups were injected
with KET at time 0, and post-treated with saline, GTN, SNP
or MB 30 minutes later (Figure 1, green boxes). Four other
groups were pretreated with saline, GTN, SNP or MB at
time 0 and then injected with KET 30 minutes later (Figure 1,
light red boxes). Behavioral tests started 15 minutes after the
last injection, as shown in Figure 1. Intervals between injections were defined based on the assumption that we planned
to treat the ketamine injected animals during the peak of
their positive-like symptoms manifestation, which occurs
around 30 minutes after ketamine injection. In consequence,
groups on the therapeutic scheme (Figure 1, green boxes)
were evaluated (in the open field, for instance) right after this
peak, while the groups on the preventive scheme (Figure 1,
light red boxes) were still under the acute effect of ketamine.
Even though groups on the therapeutic and on the preventive scheme were not in the exactly same time window during
open field evaluation, they were both equally under the most
prominent effects of ketamine: cognitive deficits and correlates of positive symptoms (please see more details in
Results).
Behavioral tests
Sucrose preference

Preference was examined by placing one animal per cage for
72 h with free access to food and with two identical graduated water bottles randomly allocated in the cage (changed
after each 24 h), one containing 250 ml of tap water and the
other 250 ml of 1% w/v sucrose (Synth, Diadema, Brazil) in
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Figure 1 Timeline of the experimental procedures. Times depicted represent the beginning of each event with regard to time 0.

tap water. The final volume of each bottle was measured at
the end of 24 hours, during 3 consecutive days. Total fluid
intake during 72 h in all groups was not different from SAL
+ SAL (Kruskal-Wallis Dunn’s Q < 2.124, p > 0.06) or among
all groups (Kruskal-Wallis Dunn’s Q < 3.160, p > 0.05). Thus,
sucrose preference was calculated as the ratio of sucrose intake to total fluid intake and values converted to percentage.
Anhedonia, an important component of depressive symptoms, can be assessed in rats by the loss of preference of
sweetened water over regular water [21]. In schizophrenia,
anhedonia is part of the negative and mood symptoms admixture [22].
Object recognition

The object recognition task was performed as described elsewhere [23]. In brief, 20 min habituation with no objects in
the arena took place 65 min after the first injection. The next
day, training (interaction with two identical objects during
5 minutes) and a test phase 30 min later (one of the objects
was replaced by a new object with different shape) occurred
24 hours after the first injection. The following day, 48 hours
after the first injection, a “late test phase” was performed,
where the animal was allowed to explore one object known
since the training phase and a different new one (different
from the new object presented in the test phase). A rat was
always placed into the center of the arena. Measurements of
interaction with each of the objects were taken. Percentage
of time spent in exploring the new as compared with the familiar object was used. After each session, the arena and objects were cleaned thoroughly with 20% ethanol to ensure
that behavior of the rats was not guided by odor cues. The
new object recognition task is sensitive to disruption by
NMDA receptor antagonists with good predictive validity,
and it is useful to access cognitive dysfunction in schizophrenia models [24].
Open field

Locomotor activity was monitored for 20 minutes within an
open-field square arena (46 × 46 cm) with a white floor

bounded by transparent acrylic walls (Insight, Ribeirao Preto,
Brazil). Infrared motion sensors recorded the locomotion
and non-ambulatory activities (rearing: upward motion either
with forepaws in contact with the wall or freestanding and
measured as number of attempts), and the values were averaged in 4 min blocks or shown as total scores over 20 min.
Velocity was also measured and yielded similar results (data
not shown) as those for distance. Changes in locomotion patterns in the open field, like hyperactivity (increased vertical
and horizontal activity) are commonly interpreted as
psychotic-like behaviors [25]. Measures of anxiety-like behavior included the relative proportion of trajectory spent exploring the center quadrants relative to those located
adjacent to the walls of the arena [26]. The open field arena
was divided-by black lines-into 64 squares of 5.75 × 5.75 cm.
The central 16 squares were defined as the central zone.
Symptoms of anxiety are a central feature of schizophrenia
since its characterization [22]. Rats were tested only once on
the open field task, and were initially placed into the center
of the arena.
Data analysis

Data were analyzed using the statistical program SigmaPlot
(version 11) and SPSS (version 19). Groups were compared
using analysis of variance (one-way ANOVA, with Bonferroni post hoc test) or Student T test for variables with normal distribution, and Kruskal-Wallis Analysis of Variance
on Ranks (with Dunn post hoc test) or Mann-Whitney
Rank Sum Test for variables without normal distribution.
Statistical significance was set at p < 0.05, and values presented as mean ± standard error of mean.

Results
Sucrose preference test

Significant signs of anhedonia were not detected in control animals after GTN, SNP or MB injection, except for
an increase in sucrose consumption in SAL + GTN compared to SAL + MB in the first 24 h (Q = 3.275, p < 0.05;
Figure 2A). In the KET model, therapeutic treatment
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GTN (F = 3.380, p = 0.01; Figure 3E) and with SNP (a
trend, p = 0.05), but not on those pretreated. Long term
memory improvement was seen in KET animals pretreated with MB (F = 3.353, p = 0.03; Figure 3F), but not
on those post-treated.
Open field test

Figure 2 Percentage of sucrose solution consumption over a
72 hours period. There was an increase in sucrose consumption in
SAL + GTN compared to SAL + MB (€: p < 0.05) in the first 24 h in
control animals (A). In the KET model, therapeutic treatment (B)
with GTN (¥: p < 0.05) and MB (¢: p < 0.05) resulted in anhedonia in
the first 24 h. Preventive treatment (C) did not result in significant
anhedonia. Values presented as mean ± standard error of mean.
N = 12 to 14 on each group.

with GTN (Q = 2.731, p < 0.05; Figure 2B) and MB (Q =
2.674, p < 0.05) resulted in anhedonia in the first 24 h
when compared to KET + SAL. Pretreatment (Figure 2C)
with GTN, SNP or MB did not result in anhedonia in
the KET model.
Object recognition task

Control animals injected with SNP (Q = 2.857, p < 0.05)
and MB (Q = 2.873, p < 0.05) showed impaired short
term object recognition memory (Figure 3A). Compared
to SAL + SAL, animals submitted to the KET model presented with significant impaired short term (T < 5.259, p
< 0.001; hash signs in Figure 3B and C), and impaired
long term object recognition memory (T < 3.802, p <
0.001; hash signs in Figure 3E and F). Recovery in long
term memory was seen in KET animals post-treated with

KET induced an acute anxiolytic effect, probably due to
its antidepressant properties, since KET + SAL and SAL
+ KET animals spent increased proportion of their open
field trajectory in the center when compared to SAL +
SAL (T < -2.180, p < 0.04; hash signs in Figure 4B and
C). No additional anxiolytic effect of GTN, SNP or MB
was seen. Control animals injected with SNP showed decreased vertical activity when compared to SAL + SAL
(Q = 2.913, p < 0.05; Figure 4D). Therapeutic treatment
with SNP of KET-injected animals also resulted in decreased vertical activity (Q = 3.026, p < 0.05; Figure 4E).
KET + MB showed increased vertical activity when compared to KET + SNP (Q = 3.533, p < 0.05). Preventive
treatment had no effect, although GTN pretreatment resulted in an apparent increase in the total number of
rearing, an indication of possible stimulant effect
(Figure 4F).
Horizontal ambulation decreased in control animals
treated with SNP only during the first 4 min of the open
field test (Q > 2.753, p < 0.05; Figure 4G). KET-injected
animals presented with hyperlocomotion during all time
points of the open field test when compared to SAL +
SAL (T < -3.721, p < 0.003; hash signs in Figure 4H and
I). Therapeutic treatment with SNP in KET-injected animals reverted KET-induced hyperlocomotion (F > 2.895,
p < 0.04; Figure 4H). Similarly, pretreatment with SNP
prevented KET-induced hyperlocomotion (F > 7.807, p <
0.03; Figure 4I). Interestingly, while GTN therapeutic
treatment of KET-injected animals tended to reduce
locomotion, GTN preventive treatment increased hyperlocomotion, although not statistically significant when
compared to SAL + KET.

Discussion
Besides reinforcing the role of NO donors – especially SNP
– as promising new pharmacological candidates in the treatment of schizophrenia, the present results also assessed for
the first time the potential impact of pre- versus posttreatment with these drugs in the KET model. Subtle differences where seen when comparing therapeutic and preventive SNP treatment, and different outcomes in GTN posttreatment and pretreatment. Therapeutic and preventive
treatments lead to similar results in several animal models of
neurologic disorders. Some examples include the use of MB,
retinoic acid, and cyclophosphamide in animal models of
Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease, ischemia, and
Guillain Barrè syndrome [27-30]. By contrast, other drugs do

Kandratavicius et al. BMC Neuroscience (2015) 16:9

Page 5 of 9

Figure 3 Object recognition memory. Test phase (30 min after first object exposition) and late test phase (24 hours after first object exposure)
refers respectively to equivalents of short term (A, B and C) and long term memory (D, E and F). SAL+ SNP and SAL + MB showed impaired
short term object recognition memory. KET + SAL and SAL + KET animals showed impaired short and long term memory when compared to SAL
+ SAL (#: p < 0.05). Long term memory improvement was seen in KET animals post-treated with GTN and with SNP, but not on those pretreated.
Long term memory improvement was seen in KET animals pretreated with MB, but not on those post-treated. *: p < 0.05; **: p < 0.01; tr: p = 0.05.
Values presented as mean ± standard error of mean. N = 12 to 14 on each group.

not exhibit the same effect when used as a therapeutic or
preventive treatment. Other examples include the use of
interleukin-12 in an animal model of airway inflammation
[31] or Rolipram in an experimental autoimmune encephalomyelitis model [32]. Treatment with atypical antipsychotics
during the prodromal phase has shown promising results in
humans and in animal models of schizophrenia [33,34], but
clearly the early intervention paradigm in psychotic disorders
must be carefully examined during preclinical phases.
Our results showed significant short and long term
memory deficits in the acute KET model consistent with
findings in human schizophrenia and in animal models

[24]. Therapeutic treatment, but not preventive, with
SNP and GTN was able to restore long term memory.
MB pretreatment of KET-injected animals was effective
in long term memory. Interestingly, SNP and MB induced short term memory deficits in control animals.
Other studies on the role of NO donors on spatial working
memory have shown no effects of S-Nitroso-N-acetylpenicillamine in control animals [35], or of molsidomine and SNP
in a novel object recognition test [36], but the highest concentration of SNP used in this study was 5 times lower than
in ours. Although it is likely that a lower SNP dose would
not induce short term memory deficits in our control
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Figure 4 Behaviors in the open field test. GTN, SNP or MB did not show anxiolytic effects in control animals regarding the proportion of their
trajectory spent in the center (A). KET + SAL (B) and SAL + KET (C) were more frequently in the center than SAL + SAL (#: p < 0.04). Decreased
vertical activity was seen in control animals treated with SNP (D) and in KET animals post-treated with SNP (E). Pretreatment did not result in
significant differences in vertical activity (F). *: p < 0.05. Horizontal activity was decreased in control animals treated with SNP (G) during the first
4 min of the open field test (§: p < 0.05). KET + SAL (H) and SAL + KET (I) animals presented with hyperlocomotion during all time points of the
open field test when compared to SAL + SAL (#: p < 0.003). Therapeutic treatment with SNP was able to revert KET-induced hyperlocomotion
(£: p < 0.04 in H). KET + MB showed increased horizontal activity when compared to KET + SNP (¢: p = 0.001). Preventive treatment with SNP
prevented KET-induced hyperlocomotion (£: p < 0.02 in I). GTN + KET ($: p < 0.001) and MB + KET (¢: p < 0.009) showed increased horizontal activity
when compared to SNP + KET. GTN + KET showed increased horizontal activity when compared to MB + KET (€: p = 0.03). Values presented as mean ±
standard error of mean. N = 12 to 14 on each group.

animals, Bujas-Bobanovic et al. have already reported that
SNP used only in doses higher than 4 mg/kg is able to abolish completely and in a prolonged fashion PCP-induced
ataxia, hyperlocomotion and neuronal activation in several
brain regions of the rat [3]. Low doses of SNP are not able to
cause significant vascular effects in humans [1], but SNP can
improve cerebral dynamics in experimental models [37,38].
Although NO donors may facilitate neurotoxic cascades [39],
there is also reports on oxidative damage prevention [40].
Detailed neuropathological alterations in schizophrenia
models following SNP remain to be investigated.
The preventive antipsychotic-like action of MB has been
documented in a mouse model of schizophrenia using a single injection of MK-801 [12], but in our acute KET model
MB was ineffective. MB has been successfully used in the
treatment of depressive symptoms in bipolar patients [41].
These findings agree with reports that NO inhibitors may exhibit antidepressant effects in animal models [42]. MB has

also been used to reverse spatial memory deficits in rats [43],
to improve memory in the amnestic mild cognitive impairment rat model [20], and in our KET model MB pretreatment resulted in long term memory recovery. A possible
mechanism, as explored by Callaway et al. [43], would be
through increased cytochrome c oxidase activity, enabling an
increased metabolic capacity for oxidative energy metabolism
in the brain that would improve memory retention. As a
therapeutic treatment in the KET model, MB did not cause
any memory improvement effect, suggesting that further increased energy metabolism might not be helpful when alterations caused by KET are already on course. In fact, frontal
hypermetabolic pattern in positron emission tomography imaging using [18 F]deoxyglucose tracer has been demonstrated in unmedicated patients with schizophrenia [44] and
in the KET animal model [45].
Although both GTN and SNP are NO donors, their
therapeutic and preventive effects were dissimilar. Long-
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term memory improvement was seen with therapeutic
GTN treatment, but not with the preventive one. GTN
pretreatment in the KET model increased vertical and
horizontal activity, but that was not the case with GTN
post-treatment. Therapeutic and preventive SNP treatment consistently decreased KET-induced hyperlocomotion. In healthy human subjects, GTN treatment does
not change cognitive functions [46]. In the KET model,
which exhibits cognitive deficits [24], NO-related compounds from the therapeutic treatment with SNP and
GTN could improve memory deficit consolidation. Improvement of memory acquisition has also been seen in
mice when NO production and neuronal NOS expression were induced, and this effect was abolished by a
NO inhibitor [47,48]. In addition, neuronal NOS knockout mice show impaired cognitive performance [49]. If
SNP or GTN treatments result in alterations in NOS expression and how that could be related to memory performance remain open questions.
In a previous study, Bujas-Bubanovic et al. [3] reported
that SNP pretreatment of SAL-injected Sprague-Dawley rats
resulted in a trend to decreased ambulation at the beginning
of the open field test when compared to animals injected
only with SAL. In our study using Wistar rats, decreased ambulation of SAL-injected animals treated with SNP when
compared to animals treated with SAL was also only seen
during the first 4 min of the open field test. Different
sensitivity depending on strain could explain this tenuous difference. For instance, the effects of NO inhibition on
reserpine-induced hypolocomotion seem to depend on the
mouse strain used [50].
In the KET model, we noted an anxiolytic effect of
KET when compared to control animals. Such effect was
also reported when KET was used as a treatment in a
model of posttraumatic stress disorder [51], and in anxious depressed patients [52]. Given that anxiety is part
of schizophrenia symptoms [22], the acute KET model is
not the most suitable model to evaluate its expression.
Even with this limitation, we found that NO modulation
was unable to affect anxiety-related parameters in control or in KET-injected animals. A similar rationale applies to the sucrose consumption test. While anhedonia
may be a component of schizophrenia symptomatology
[22], KET action as a fast antidepressant [53] would influence the hedonic state. However, our results suggest
that therapeutic treatment with SNP in KET-injected animals has advantages for mood stability when compared
to GTN and MB post-treatment. Interestingly, symptoms of anxiety and depression were also improved in
patients with schizophrenia treated with SNP [1].
Nevertheless, NO inhibitors are frequently used as a
preventive treatment in models of major depression
[54,55]. If the effect of NO inhibitors is the same when
used in a therapeutic scheme remains to be determined.
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In the evaluation of cognitive parameters, preventive
treatment with the NO donors molsidomine and SNitroso-N-acetylpenicillamine was successful in the MK801 model [35,56]. Meanwhile, pretreatment with either
a NO donor or a NO inhibitor was effective in the apomorphine model [36]. In a scenario of massive dopaminergic dysfunction, Gourgiotis et al. show that preventive
use of NO donors and NO inhibitors might share similar
beneficial outcomes on memory deficits due to their actions on two functionally opposing systems [36]. The
exact neurochemical scenario of a glutamatergic dysfunction followed or anticipated by NO augmentation is
still unknown, but our behavioral analyses favor therapeutic NO increases. Despite most studies with animal
models of psychiatric conditions perform their evaluations using the preventive scheme and have thus contributed with valuable findings, in the clinical practice
the therapeutic approach is more frequent. In the acute
KET model, pre and post-treatment with GTN, SNP and
MB were dissimilar in all behavioral instances analyzed,
reassuring the importance of comparing treatment
schemes in light of what is transposable to clinical trials.

Conclusion
In summary, our results using SNP in the acute KET
model of schizophrenia reproduced and expanded the
findings of the preventive effects described for the PCP
model [3]. Also, SNP produced a marked and positive
outcome when used as a therapeutic treatment, as also
recently highlighted by clinical observations [1,2]. The
effects of MB and GTN were more variable, suggesting
that the involvement of NO-cGMP/sGC pathway-related
molecules in schizophrenia is more complex than initially thought. Additional studies to better understand
the differential mechanisms of preventive and therapeutic action of SNP and GTN in animal models may
open new venues for treatment of schizophrenia.
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