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RESUMO 

TESSARIN, G. W. L. Avaliação da teneurina-2 em astrócitos reativos no modelo 

experimental de epilepsia induzida com cloreto de lítio-cloridrato de pilocarpina em ratos 

adultos. Análises imunoistoquímica, histoquímica e de expressão gênica. 2019. 149 p. Tese 

de Doutorado – Instituto de Biociências de Botucatu, Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho”, Botucatu. 

As teneurinas (Tens) são proteínas transmembrana do tipo II, constituídas de quatro membros 

homólogos (Ten-1-4). Estas proteínas são expressas principalmente durante a neurogênese do 

sistema nervoso central (SNC) e estão envolvidas primariamente no estabelecimento dos 

circuitos neuronais. Tens apresentam vários sítios de clivagens intracelular e extracelular que 

resultam em peptídeos bioativos, destacando-se os peptídeos associados aos terminais carboxila 

das teneurinas (Teneurin C-terminal-Associated Peptides, TCAPs). As latrofilinas (LPHN1-3) 

representam receptores associados à proteína G, sendo os principais receptores endógenos das 

Tens. A interação da Ten-2 com a LPHN-1 resulta na modulação nos níveis de cálcio 

intracelular, fato este que pode estar desbalanceado durante episódios epileptogênicos. O 

principal propósito deste estudo foi verificar possíveis alterações na imunorreatividade e na 

expressão gênica da Ten-2 no SNC em um modelo de epilepsia induzida por cloreto de lítio-

cloridrato de pilocarpina em ratos adultos. Adicionalmente, as expressões gênicas do TCAP-2 

e LPHN1 também foram analisadas, visto que são as principais proteínas correlacionadas à Ten-

2. Para isto, ratos adultos (Rattus norvegicus; n=49) foram submetidos a indução de status 

epilepticus (SE) com cloreto de lítio (127 mg/kg) e cloridrato de pilocarpina (40 mg/kg) e 

divididos em grupos controles, grupos 2, 5 e 14 dias após SE e grupos epilepsia crônica (35 e 

75 dias). Amostras do SNC destes animais foram submetidos à técnica imunoistoquímica para 

identificação da imunorreatividade semelhante à Ten-2 (teneurin-2- like-immunoreactive, Ten-

2-LI), assim como combinado com a técnica histoquímica com o corante Fluoro-Jade C para 

evidenciação de degeneração neuronal e analisados em microscopias de campo claro ou 

confocal à laser para mapeamento e avaliações semi-quantitativa e quantitativa. Amostras do 

RNA total da área somatossensorial primária e do hipocampo também foram avaliadas pela 

técnica da reação em cadeia da polimerase em tempo real (qPCR). Os dados quantitativos destas 

analises foram submetidos aos testes de normalidade e homocedasticidade, seguido da análise 

de variância simples (ANOVA) e pós-teste de Tukey, considerando p < 0,05 como significante. 

A análise imunoistoquímica revelou significante aumento na expressão da Ten-2-LI em perfis 



 

de astrócitos reativos na área somatossensorial primária, córtex piriforme, hipocampo, 

amígdala, tálamo, além de outras áreas telencefálicas e diencefálicas, principalmente nos grupos 

de 2 e 5 dias após SE. Os perfis de astrócitos reativos Ten-2-LI estavam presentes nas mesmas 

regiões encefálicas exibindo degeneração neuronal. Além disso, significante aumento nas 

expressões gênicas da Ten-2, TCAP-2 e LPHN1 também foram observadas na área 

somatossensorial primária e hipocampo, especialmente nos grupos de 2 e 5 dias após SE. O 

presente estudo demonstrou um significante aumento na Ten-2 e de suas proteínas correlatas 

no SNC de ratos adultos, após a indução do SE ou epilepsia crônica.  

Palavras-chave: Astrócitos reativos; Epilepsia; Cloridrato de Pilocarpina; Ratos adultos; 

Teneurina.



 

ABSTRACT 

TESSARIN, G. W. L. Teneurin-2 evaluation in reactive astrocytes using an adult 

rat model of lithium chloride-pilocarpine-induced epilepsy. An immunohistochemical, 

histochemical and gene expression analysis. 149 p. Doctoral Thesis.  Institute of Biosciences 

of Botucatu, São Paulo State University, Botucatu, 2019. 

 

Teneurins (Tens) are a type II transmembrane protein family composed of four homologous 

members (Ten-1-4). These proteins are primarily present in the central nervous system (CNS) 

during neurogenesis and exert an important role in the development and establishment of 

neuronal circuits. Tens have several intra- and extracellular cleavage sites, originating bioactive 

peptides, such as the carboxyl-terminal peptides named Teneurin C-terminal-Associated 

Peptides (TCAPs). Latrophilins (LPHN1-3) represent G protein-coupled receptors and are 

considered the main endogenous receptors for Tens. The Ten-2-LPHN-1interaction results in 

intracellular calcium modulation in neurons and this system can be changed during epilepsy 

induction. The main purpose of this study was to verify possible alterations in immunoreactivity 

and gene expression of Ten-2 in the CNS from an adult rat model of lithium chloride-

pilocarpine-induced epilepsy. In addition, TCAP-2 and LHPN1 gene expressions were also 

analyzed, as they are the main Ten-2 related proteins. For this, adult male (Rattus norvegicus; 

n = 49) were submitted to status epilepticus (SE) induced by intraperitoneal administration of 

lithium chloride (127 mg/kg) and pilocarpine hydrochloride (40 mg/kg). Subsequently, the 

animals were divided into control groups, 2-, 5- and 14-day groups after SE, as well as chronic 

epilepsy group (35-75 days). Samples were submitted to immunohistochemistry technique to 

identify Teneurin-2-like immunoreactive (Ten-2-LI) cells and histochemical technique for 

evidence of neuronal degeneration using Fluoro-Jade C.  The histologic sections were analyzed 

by light microscope or confocal fluorescence microscopy for neuroanatomic mapping, semi-

quantitative and quantitative evaluations. Additionally, total RNA was purified from samples 

collected from the primary somatosensory area and hippocampus and submitted to real time 

polymerase chain reaction (qPCR). The quantitative data from immunohistochemistry and gene 

expressions were evaluated for normal distribution and homoscedasticity, followed by analysis 

of variance and Tukey’s post-test, considering p < 0.05 as significant. Immunohistochemistry 

analysis showed a significant increase in Ten-2-LI reactive astrocyte profiles present mostly in 

the cerebral cortex, hippocampus, piriform cortex, thalamic nuclei and amygdala, besides other 

areas from telencephalon and diencephalon, mainly in groups 2 and 5 days after SE induction. 



 

Ten-2-LI reactive astrocyte profiles were collocated in brain regions where neuronal 

degeneration was evidenced by the Fluoro-Jade C staining method. The gene expression data 

for Ten-2, TCAP-2 and LPHN1 showed significant up-regulation in the primary somatosensory 

area and hippocampus, particularly in groups 2 and 5 days after SE induction. The present study 

demonstrated that SE or chronic epilepsy induced a significant increase in Ten-2 and its related 

proteins in the CNS of adult rats. 

  

Keywords: Reactive astrocytes; Epilepsy; Pilocarpine; Adult rats; Teneurin.
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Descoberta, estrutura, distribuição e função das teneurinas 

As teneurinas (Tens) são glicoproteínas transmembrana de passagem única, 

inicialmente denominadas de Ten-a (tenascin-like protein accessory) e Ten-m (tenascin-like 

protein major – BAUMGARTNER e CHIQUET-EHRISMANN, 1993; BAUMGARTNER et 

al., 1994; MOSCA, 2015; BAUMGARTNER e WIDES, 2019; SITA et al., 2019). Estas 

proteínas apresentam uma semelhança estrutural com as tenascinas, glicoproteínas da matriz 

extracelular de vertebrados (ERICKSON e BOURDON, 1989; CHIQUET-EHRISMANN et 

al., 1991; BAUMGARTNER e CHIQUET-EHRISMANN, 1993; BAUMGARTNER et al., 

1994; BIBOLLET-BAHENA et al., 2017; SITA et al., 2019). As Tens foram inicialmente 

identificadas em Drosophila melanogaster (mosca-das-frutas) no início da década de 90 quando 

alguns grupos de pesquisa investigavam proteínas homólogas às tenascinas. Em seguida, foi 

elucidado que as Tens pertencem a uma família estrutural e funcionalmente distinta das 

tenascinas sendo composta por quatro membros parálogos denominados de teneurina-1       

(Ten-1), teneurina-2 (Ten-2), teneurina-3 (Ten-3) e teneurina 4 (Ten-4) as quais apresentam 

alta similaridade filogenética umas com as outras (MINET et al., 1999; OOHASHI et al., 1999; 

MINET e CHIQUET-EHRISMANN, 2000; ZHOU et al., 2003; DRABIKOWSKI, 2005; 

TUCKER et al., 2007; SITA et al., 2019). A denominação de teneurina, advém do fato de 

apresentar determinadas regiões similares as tenascinas e por ser expressa principalmente em 

neurônios no sistema nervoso central (SNC). 

Estruturalmente, as Tens são constituídas por aproximadamente 2.800 aminoácidos 

(peso molecular ~ 300 Da), exibindo os domínios carboxila (C-terminal) e amino (N-terminal) 

com orientação extra e intracelular, respectivamente, permitindo classificá-las como proteínas 

transmembrana do tipo II  (MINET et al., 1999; RUBIN et al., 1999; FENG et al., 2002; 

LEAMEY, 2007; MOSCA 2015)  (Figura 1). O domínio intracelular (N-terminal), assim como 

o domínio transmembrana, são relativamente curtos, composto entre 300-400 aminoácidos 

(TUCKER e CHIQUET-EHRISMANN, 2006; MOSCA 2015). A parte intracelular apresenta 

sítios de ligações para íons de cálcio (Ca2+), pontos passíveis de fosforilação e sequências 

peptídicas rica em prolina que podem interagir com o citoesqueleto (NUNES et. al., 2005; 

TUCKER e CHIQUET-EHRISMANN, 2006, SCHÖLER et al., 2015). Além disso, existem 

evidências que o domínio N-terminal pode ser clivado, interagir com um complexo proteico 

(sorbina e proteína contendo o domínio SH3, CAP/posin) e ser translocado para o núcleo, 
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atuando na regulação da transcrição gênica (NUNES et al., 2005; SCHÖLER et al., 2015). 

Também tem sido proposto que o domínio N-terminal das Tens, em especial a Ten-1, pode se 

interagir com a proteína 1 do domínio de ligação ao metil-CpG (methyl-CpG-binding domain 

protein 1, MBD1), uma proteína ligante à sequências metiladas do ácido desoxirribonucleico 

(DNA), na qual sua participação em eventos biológicos, se existente, ainda não foi claramente 

elucidado (NUNES et al., 2005; LEAMEY e SAWATARI, 2014; MOSCA, 2015; TUCKER, 

2018 (Figura 1). O domínio extracelular (C-terminal) é constituído por 2.300 aminoácidos, dos 

quais apresentam sequências repetidas de aminoácidos tirosina e ácido aspártico [região YD, 

tyrosine (Y) e aspartic acid (D)] e oito domínios semelhantes ao fator de crescimento epidermal 

(epidermal growth fator-like – EGF; Figura 1), análogo ao das tenascinas, os quais são passíveis 

de formações diméricas ou interações com outros grupos de proteínas e/ou carboidratos  

(TUCKER e CHIQUET-EHRISMANN, 2006; MOSCA 2015; TUCKER, 2018). De forma 

interessante, a sequência de repetições de aminoácidos YD apresenta similaridade com uma 

toxina oriunda da bactéria Yersinia entomophaga (BUSBY et al., 2013), sugerindo uma 

possível atividade endonucleásica (ZHANG et al., 2012; FERRALLI et al., 2018). Além disso, 

vale ressaltar que na parte central do domínio C-terminal é observado uma repetição de 

aminoácido NHL [(NHL repeats; asparagina (N), histidina (H) e leucina (L)] dispostos em 

formas de hélice (beta-propeller) (TUCKER et al., 2012, TUCKER, 2018) possivelmente 

relacionado com suas interações proteicas homofílicas e heterofílicas (BECKMANN et al., 

2013; ALKELAI et al., 2016; TUCKER, 2018).  

 

Figura 1. Modelo estrutural esquemático das teneurinas ilustrando sua constituição e organização dimérica (Ilustração 

atualizada e adaptada de LEAMEY e SAWATARI, 2014). Abreviaturas: D, ácido aspártico; EGF, epidermal growth factor 

(fator de crescimento epidermal); H, histidina; L, leucina; N, asparagina; R, arginina; S, serina; Y, tirosina. 
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As Tens possuem sítios de clivagem localizados na extremidade da região C-

terminal que podem originar peptídeos constituídos de 40-41 aminoácidos com determinado 

potencial bioativo, exibindo certa semelhança com fator liberador de corticotropina (CRF, 

corticotropin releasing factor) (QIAN et al., 2004; WANG et al., 2005), os quais foram 

denominados de peptídeos associados ao terminal carboxila das teneurinas (TCAPs; Teneurin 

C-terminal-Associated Peptides) (QIAN et al., 2004; WANG et al., 2005; CHEN et al., 2013; 

MOSCA 2015; WOELFLE, et al., 2016; HOGG et al., 2018). Estudos posteriores propuseram 

que o TCAP-1 e possivelmente o TCAP-3 (oriundos das Ten-1 e Ten-3, respectivamente) 

podem ser transcritos separadamente dos genes das Tens (CHAND et al., 2013; D’AQUILA, 

2017). Além do sítio de proteólise que podem originar os TCAPs, a extremidade C-terminal 

apresenta outros sítios de clivagem proteolítica que possivelmente origina outros peptídeos 

bioativos (SILVA et al., 2011; MOSCA et al., 2015; WOELFLE et al., 2016; VYSOKOV et 

al., 2016; LI et al., 2018; VYSOKOV et al., 2018).   

Em relação a distribuição das Ten-1, Ten-3 e Ten-4 no SNC, foi observado que 

estas proteínas são expressas preponderantemente no tálamo, hipocampo, bulbo olfatório, 

córtex cerebral e cerebelar, tronco encefálico, núcleo estriado, colículos superiores, gânglio 

trigeminal e também nas vias visuais de roedores e aves (OOHASHI et al., 1999; RUBIN et al., 

1999; ZHOU et al., 2003; LEAMEY et al., 2007a; KENZELMANN et al., 2008; LEAMEY e 

SAWATARI, 2014; TRAN et al., 2015; ANTINUCCI et al., 2016 BIBOLLET-BAHENA et 

al., 2017; GLENDINING et al., 2017; BERNS et al., 2018; TUCKER, 2018). A presença dessa 

família de proteínas também foi demostrada em tecidos não neurais, tais como nos túbulos 

seminíferos, rins, fígado, mesentério, pulmões, coração e baço, assim como na área de 

condensação mesenquimal e células satélites musculares de roedores (KENZELMANN-BROZ 

et al., 2010; SUZUKI et al., 2012; CHAND et al., 2014; SUZUKI et al., 2014; ISHII et al., 

2015), ectoderma, células mesenquimais e membranas basais, mesênquima dos arcos 

branquiais, regiões intersomíticas, brotos de desenvolvimento dos membros inferiores de aves 

(TUCKER et al., 2000; TUCKER et al., 2001; TUCKER e CHIQUET-EHRISMANN, 2006; 

KENZELMANN-BROZ et al., 2010; TUCKER, 2018), células musculares do Caenorhabditis 

elegans (MOSCA et al., 2012), somitos, arcos branquiais e brotos de desenvolvimento da 

barbata peitoral do peixe-zebra (Danio rerio) (MIEDA et al., 1999, TUCKER, 2018).  

Em particular, a distribuição da Ten-2 foi identificada no placódio óptico, processos 

maxilares e mandibulares em desenvolvimento, tubo neural, notocorda e células mesenquimais 

craniofaciais, arcos faríngeos, mesoderma e ectoderma, músculo estriado cardíaco e somitos de 

embriões de aves (TUCKER et al., 2001; TUCKER, 2018). Em áreas do SNC relacionadas com 
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as vias visuais, além de diencéfalo, mesencéfalo e hipocampo de roedores adultos e em 

desenvolvimento também foi descrito a presença de Ten-2 (TUCKER e CHIQUET-

EHRISMANN, 2006; TUCKER et al., 2007; TUCKER, 2018). Recentemente, Torres-da-Silva 

et al., (2017) evidenciaram, a partir de técnica de imunoistoquímica e PCR convencional, a 

presença de Ten-2 em odontoblastos de roedores e de humanos (TORRES-DA-SILVA et al., 

2017). 

Funcionalmente, estudos apontam que as Tens estão relacionadas com o 

desenvolvimento e migração neuronal, orientação axonal, diferenciação de oligodendrócitos e 

mielinização, além da participação no desenvolvimento e manutenção estrutural dos circuitos 

neuronais (SUZUKI et al., 2012; SILVA et al., 2011; ANTINUCCI et al., 2013; MOSCA et al., 

2015; ANTINUCCI et al., 2016; WOELFLE, et al., 2016; LI et al., 2018, BASTÍAS-CANDIA 

et al., 2019; LEAMEY e SAWATARI, 2019; TUCKER, 2018). Em relação à tecidos não 

neurais, Ishii et al. (2015) demonstraram que as Tens, em especial a Ten-4, está envolvida em 

processos de diferenciação da musculatura estriada esquelética, onde ratos “knockout” (Ten-4 

-/- ou +/-) para esta proteína apresentaram alterações na diferenciação e crescimento muscular 

pós-natal. Além disso, alterações gênicas para a Ten-4 em modelos animais experimentais de 

lesão de musculatura estriada esquelética revelaram alterações no processo de regeneração 

celular (ISHII et al., 2015). Ainda em relação à Ten-4, Suzuki et al., (2014) evidenciaram que 

esta proteína apresenta participação nos processos de diferenciação condrogênica. Por outro 

lado, um único estudo tem mostrado que a Ten-1 é importante para a gametogênese, pois a 

interferência na expressão desta proteína mostrou alterações nos processos de desenvolvimento 

gonadal em Caenorhabditis elegans (DRABIKOWSKI et al., 2005). Também tem sido 

mostrado que células ectomesenquimais da papila dentária subjacentes ao epitélio interno do 

órgão do esmalte durante o desenvolvimento dentário (fase de campânula) apresentam 

imunorreatividade para Ten-2, na qual sugere-se um possível envolvimento desta proteína nas 

vias de diferenciação e maturação celular observadas durante a formação do órgão dental 

(TORRES-DA-SILVA et al., 2017).  

Além dessas possíveis atividades funcionais, estudos atuais analisando as 

interações proteicas homofílicas (por exemplo, Ten-2-Ten-2,) e/ou heterofílicas (por exemplo, 

Ten-1-Ten-2 ou Ten-2-LPHN1) têm colaborado na elucidação das presumíveis funções 

atribuídas às Tens (FENG et al., 2002; RUBIN et al., 2002; SILVA et al., 2011; BOUCARD et 

al., 2014; MOSCA, 2015; WOELFLE et al., 2015; WOELFLE et al., 2016; VYSOKOV et al., 

2016; VYSOKOV et al., 2018). Deste modo, tem sido proposto que as Tens possuem 

capacidade de interação com um grupo de proteínas denominadas de latrofilinas (LPHNs; 
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Figura 2). As LPHNs representam receptores pré-sinápticos acoplados à proteína G com 

capacidade de interação com a alfa-latrotoxina, uma toxina de aracnídeos que proporciona a 

liberação de neurotransmissores das vesículas sinápticas (LELIANOVA et al., 1997; SILVA et 

al., 2011; BOUCARD et al., 2014; MOSCA, 2015; WOELFLE et al., 2016; LI et al., 2018). 

Estudos têm mostrado a presença de três isoformas de LPHNs, denominadas de latrofilina 1 

(LPHN1), latrofilina 2 (LPHN2) e latrofilina 3 (LPHN3), cujo principal sítio de expressão é o 

SNC, possivelmente atuando na neurogênese e no estabelecimento de circuitos neuronais 

(ARAÇ e LI, 2019). Essas possíveis interações proteicas, especificamente entre o domínio 

extracelular das LPHNs com as Tens, podem proporcionar determinada participação na 

estruturação dos contatos sinápticos proporcionando adesão neuronal (SILVA et al., 2011, 

WOELFLE et al., 2016; ARAÇ e LI, 2019, SANDO et al., 2019). Além disso, evidências a 

partir de estudos in vitro têm mostrado que a interação entre LPHN1 e um “splice variant” da 

Ten-2, denominado de Lasso (latrophilin1-associated synaptic surface organizer), proporciona 

o influxo de cálcio intracelular pré-sináptico e alteração nos níveis de adenosina monofosfática 

cíclica (AMPc), sugerindo uma possível participação destas duas proteínas como moduladoras 

durante a liberação de neurotransmissores (SILVA e USHKARYOV, 2010; SILVA et al., 

2011). Adicionalmente, estudos mostram que a Lasso também apresenta diversos sítios de 

clivagem proteolítica que podem originar fragmentos peptídicos os quais, possivelmente, atuam 

como fatores de ativação celular (VYSOKIV et al., 2016) colaborando na orientação axonal 

(USHKARYOV et al., 2019). Além disso, Vysokov et al. (2018) reportaram a interação entre 

a Lasso e LPHN1 em cones de crescimento neuronal e terminais nervosos, onde, uma vez 

estabelecida essa interação proteica é observado uma cascata de sinalização intracelular 

mediada por íons de Ca2+ desencadeando eventos intracelulares que resultam na liberação de 

inositol 1,4,5-trisfosfato (IP3), um dos responsáveis pelo direcionamento neuronal 

(VYSOKOV et al., 2018). Ainda, em relação as interações proteicas entre Tens e LPHNs, 

ensaios in vitro têm proposto uma possível interação proteica entre Lasso com a LPHN1 e 

LPHN3, atuando na migração, diferenciação e adesão celular a partir de modulações nos níveis 

de AMPc, molécula também relacionada com estes eventos funcionais (SCHOLZ et al., 2017; 

LI et al., 2018). Além disso, análises de interações intercelulares têm evidenciado relações de 

ligações específicas entre a LPHN1 e Ten-2 ou Ten-4 em células renais, sugerindo uma possível 

participação deste complexo proteico em agregações celulares não neuronais (BOUCARD et 

al., 2014).  

Da mesma forma que as Tens podem interagir com as LPHNs, não pode ser 

descartado a possível interação deste grupo de proteínas com as distroglicanas, fibronectina 
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transmembrana rico em leucina (fibronectin leucine-rich transmembrane, FLRT) e neurexinas 

(Figura 2), possivelmente atuando na formação estrutural e manutenção dos contatos sinápticos 

neuronais (SUGITA et al., 2001; TOPF e CHIQUET-EHRISMANN, 2011; CHAND et al., 

2012; 2014; MOSCA, 2015; WOELFLE et al., 2015, SANDO et al., 2019). Recentes 

descobertas têm mostrado que as distroglicanas são importantes para o desenvolvimento dos 

tecidos neurais, sinaptogênese, plasticidade neural, interações entre células gliais e manutenção 

da integridade da BHE (barreira hematoencefálica) e da membrana basal (PENG et al., 1999; 

JACOBSON et al., 2001; ZACCARIA et al., 2001; SAITO et al., 2003; NICO et al., 2003). 

Esta proteína é constituída por duas subunidades denominadas de α-distroglicana e β-

distroglicana com orientações extra e intracitoplasmática, respectivamente (IBRAGHIMOV-

BESKROVNAYA et al., 1992; HENRY e CAMPBELL, 1998; SUGITA et al., 2001; SPENCE 

et al., 2004). Funcionalmente as distroglicanas proporcionam interações com as proteínas do 

citoesqueleto, tais como a utrofina e distrofina e com os componentes da matriz extracelular 

como a laminina, perlecan e agrina (JUCKER et al., 1996; MOUKHLES et al., 2001; del 

ZOPPO e MILNER, 2006). Em relação à interação entre Tens e distroglicanas (Figura 2), 

poucos estudos tem evidenciado uma possível interligação entre essas duas proteínas. Em 

Caenorhabditis elegans, Drabikowski et al. (2005) e Trzebiatowska et al. (2008) sugeriram que 

este complexo proteico está diretamente relacionado com a regulação do colágeno tipo IV e 

manutenção da membrana basal. Além disso, foi observado a colocalização da região C-

terminal da Ten-1 (denominado de TCAP-1) com a β-distroglicana e também da Ten-1 com a 

α-distroglicana nos túbulos seminíferos de ratos, possivelmente apresentando funcionalidade 

na regulação do crescimento gonadal, assim como na síntese de testosterona (CHAND et al., 

2012; 2014). Essa colocalização também foi descrita estar presente no SNC, onde foi 

evidenciado a presença do TCAP-1 com a β-distroglicana em células hipocampais de roedores, 

possivelmente regulando a organização do citoesqueleto (CHAND et al., 2012).  

Em relação às integrinas, suas duas subunidades denominas de α e β podem 

interagir com os filamentos de actina, atuar como receptores, participarem de sinalização e 

migração celulares, assim como contribuir com o estabelecimento das conexões sinápticas, 

(HYNES, 2002; CLEGG et al., 2003; SINGHAL e MARTIN, 2011; WICKSTRÖM e 

FÄSSLER, 2011; FRISCHKNECHT et al., 2014). Em relação às Tens, sugere-se uma 

participação das integrinas no complexo teneurina-distroglicana-integrina na organização do 

colágeno tipo IV para a manutenção da integridade da membrana basal em Caenorhabditis 

elegans durante o desenvolvimento embrionário (TRZEBIATOWSKA, et al., 2008; TOPF e 

CHIQUET-EHRISMANN, 2011). Finalmente, existem algumas inferências que as Tens podem 
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coparticipar de interações com FLRT-LPHNs (Figura 2), atuando na manutenção estrutural dos 

contatos sinápticos (ARAÇ e LI, 2019; SANDO et. al., 2019). 

Como comentado anteriormente, as Tens apresentam sítios de clivagens 

proteolíticas localizados na região C-terminal, originando os TCAPs (QUIAN et al., 2004; 

LOVEJOY et al., 2009; CHEN et al., 2013, MOSCA 2015; LOVEJOY et al., 2015). 

Estruturalmente, esses fragmentos apresentam aproximadamente 20% de semelhança estrutural 

com o hormônio liberador de corticotrofina (CRF – QIAN et al., 2004; WANG et al., 2005; 

LOVEJOY et al., 2006; LOVEJOY et al., 2009) e, aparentemente, apresentam certo potencial 

bioativo (QIAN et al., 2004; WANG et al., 2005; TAN et al., 2009; LOVEJOY, 2009; CHEN 

et al., 2013, MOSCA 2015; LOVEJOY et al., 2015; WOELFLE, et al., 2016; HOGG et al., 

2018). Injeções intracerebroventricular (ICV) de TCAP-1 têm demonstrado um potente efeito 

na modulação do estresse (QIAN et al., 2004; WANG et al., 2005; LOVEJOY et al., 2006; AL 

CHAWAF et al., 2007; TAN et al., 2008, 2009; LOVEJOY et al., 2009), na redução da 

ansiedade (TAN et al., 2011), assim como pode bloquear os efeitos do CRF em animais 

submetidos à exposição frequente à cocaína (KUPFERSCHMIDT et al., 2011; ERB et al., 

2014). Além disso, foi observado que o TCAP-1 reduz a imunorreatividade para a c-fos 

induzido pelo CRF em neurônios hipocampais e amigdalares (TAN et al., 2009) e aumenta a 

densidade de espinhas dendríticas nos cornos de Ammon 1 e 3 (respectivamente, CA1 e CA3 

do hipocampo) (TAN et al., 2011). De maneira semelhante, administrações endovenosas de 

TCAP-1 também alterou o comportamento de ratos frente a busca de cocaína (ERB et al., 2014). 

Além disso, TCAP-1 estimulou a absorção de glicose cerebral e neuronal, regulando 

positivamente o metabolismo energético, tanto em avaliações in vivo e in vitro (HOGG et al., 

2018). Por fim, existem evidências que o TCAP-1 tem atividade em tecidos não neurais, 

atuando diretamente no volume testicular, aumentando significantemente os níveis de 

testosterona em camundongos (CHAND et al., 2013; LOVEJOY e PAVLOVIĆ, 2015). 
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Figura 2. Representação esquemática do complexo proteico da teneurina e de suas proteínas associadas em uma fenda 

sináptica. Possíveis interações entre as Tens com os domínios proteicos da lectina (LEC) e olfactomedia (OLF) podem ser 

observados. Especificamente, também pode ser observado possíveis interações proteicas entre o terminal carboxila das Tens 

(TCAPs) com o domínios de ligações hormonais (HBD) das latrofilinas (LPHN) e beta-distroglicana (β-distroglicana). Esta 

interação pode permitir a ativação da via MEK ½ - ERK ½, resultando na reorganização do citoesqueleto neuronal e plasticidade 

sináptica. Sugestivamente, o complexo teneurina-LPHN interage também com a neurexina, alfa-distroglicana e fibronectina 

rica em leucina proporcionando (FLRT) estabilização dos circuitos neuronais. Abreviaturas: ERK ½, proteína quinase ativada 

por mitôgeno (mitogen activated protein kinases); Gq11, subunidade alfa do receptor associado à proteína G; HBD, domínio 

ligante de hormônio (hormone-binding domain); LEC, lectina; MEK ½ proteína quinase ativada por mitôgeno (mitogen 

activated protein kinases); OLF, olfactomedina; TCAP, terminal carboxila associada à teneurina (teneurin C-terminal 

associated peptides). Adaptado de Woelfle et al., 2015. 

 

1.2 Astrócitos e epilepsia  

Todas as células da glia são fundamentais para a manutenção das funções 

fisiológicas do SNC. Neste, dentre os tipos celulares que findam a manutenção da homeostase 

do tecido nervoso, os astrócitos representam aproximadamente a metade da população celular, 

são extremamente dinâmicos e exercem várias funções, tais como regulação na concentração 

de íons no meio extracelular, catabolismo de aminoácidos seletivos, síntese de novas moléculas 

como fatores de crescimento e gliotransmissores, transporte de nutrientes, eliminação de 

metabólitos e catabólitos dos neurônios e outras células neurais, formação e participação nas 

atividades sinápticas, regulação do fluxo sanguíneo, entre outras funções (MARAGAKIS e 

ROTHSTEIN, 2006; SOFRONIEW e VINTERS, 2010; MAGAKI et al., 2018; NEAL e 

RICHARDSON, 2018). Além disso, a interação dos pés-vasculares (endfeet) dos astrócitos com 
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as células endoteliais e outros componentes perivasculares é fundamental para a formação e 

manutenção da BHE, contribuindo com a seletividade frente ao influxo de determinadas 

moléculas em direção ao parênquima cerebral e vice-versa (SOFRONIEW e VINTERS, 2010).  

Recentemente, estudos têm demostrado que o influxo de Ca2+ nos astrócitos está relacionado 

com a sua capacidade de modular o processo de sinaptogênese e neurotransmissão, interferindo 

nos níveis extracelulares dos neurotransmissores, tais como glicina, ácido gama-aminobutírico 

(GABA) e glutamato (MATYASH e KETTENMANN, 2010; SEIFERT et al., 2010; 

SOFRONIEW e VINTERS, 2010; ALLAMAN et al., 2011).  

Os astrócitos também participam nas respostas multicelulares de traumas e todas as 

outras alterações neurológicas que acometem o SNC. Essas alterações genéricas ou específicas 

de determinadas doenças do sistema nervoso podem ser denominadas de astropatologias, as 

quais podem ser divididas em (I) astrogliose reativa, (II) astrodegeneração com atrofia 

astrocitária e perda de função e (III) remodelação patológicas de astrócitos (VERKHRATSKY 

et al., 2019). A astrogliose reativa (I) é observada em diversas alterações neurológicas e, a partir 

de um ponto de vista histológico, os astrócitos alteram sua morfologia e aumentam a expressão 

gênica e proteica da proteína ácida fibrilar glial (glial fibrillary acidic protein; GFAP) e 

vimentina, uma das duas principais proteínas do citoesqueleto astrocitário (SOFRONIEW e 

VINTERS, 2010; SOFRONIEW, 2014; NEAL e RICHARDSON, 2017; LIDDELOW e 

SOFRONIEW, 2019; VERKHRATSKY et al., 2019). Além disso, também é observado neste 

caso um aumento significativo da nestina, proteínas ligantes de cálcio, como a S100β (calcium 

binding protein β, S100β), conexinas e outras proteínas relacionadas com migração celular, 

controle iônico, regulação no influxo e refluxo de moléculas de água, estabilização celular, 

produção de citocinas pro e anti-inflamatórias e de fatores de crescimento que contribuem 

diretamente para a manutenção da homeostase local (SOFRONIEW e VINTERS, 2010; 

KAWANO et al., 2012, KOYAMA, 2014). De forma coadjuvante e frente às alterações 

moleculares que ocorrem nos astrócitos os mesmos se tornam hipertrofiados, seus 

prolongamentos se tornam mais extensos e espessos e, em casos de reações astrocitárias 

severas, é observado uma significante proliferação astrocitária. Este conjunto de alterações 

moleculares, morfológicas, proteicas e funcionais é denominado de astrogliose (SOFRONIEW 

e VINTERS, 2010).  Nestas condições, os astrócitos possuem papel fundamental na prevenção 

de morte neuronal e reparo da BHE, assim como limitam o quadro inflamatório após a 

existência de quadros lesivos que acometem o SNC (BUSH et al., 1999; PEKNY, 1999; 

FAULKNER et al., 2004; OKADA et al., 2006; HERRMANN et al., 2008; SUSARLA et al., 

2014; NEAL e RICHARDSON, 2017; VERKHRATSKY et al., 2019).   
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Na astrodegeneração com atrofia astrocitária e perda de função (II) é observado 

também uma alteração na morfologia astrocitária, entretanto, com a presença de atrofia celular, 

aumento na morte de astrócitos e, consequentemente, redução da densidade astrocitária o que 

acarreta alterações na homeostase tecidual local (VERKHRATSKY et al., 2019). Este quadro 

é preponderantemente observado em alterações psiquiátricas como a doença de Alzheimer e 

esquizofrenia (VERKHRATSKY et al., 2019). Por outro lado, na remodelação patológicas de 

astrócitos (III) é observado o desencadeamento em cascata de eventos moleculares anômolas 

ou propriedades funcionalmente alteradas, o que podem conduzir à diversas alterações 

patológicas que acometem o SNC, dentre elas, a epilepsia (VERKHRATSKY et al., 2019). 

Um dos mecanismos presentes no processo de ativação astrocitária observados em 

quadros epileptogênicos pode estar relacionados com alterações na membrana plasmática, nos 

canais iônicos, receptores e diversas moléculas transportadoras que podem contribuir com o 

influxo de potássio (K+), cálcio e sódio (Na+) oriundos do espaço extracelular e, 

consequentemente, resultar em estresse e ativação celular, proporcionado, conjuntamente com 

outras alterações presentes nos astrócitos, astrogliose (RZIGALINSKI et al., 1997; FLOYD et 

al., 2005; SOFRONIEW e VINTERS, 2010). Atualmente, os astrócitos reativos induzidos pela 

presença de situações neuroinflamatórias, como observado na epilepsia, podem ser 

classificadas em tipo A1 e A2. Os astrócitos do tipo A1 secretam substâncias neurotóxicas que 

podem induzir morte dos neurônios, assim como das demais células do SNC. Por outro lado, 

os astrócitos do tipo A2 quando presentes, realizam a liberação de substâncias que propiciam a 

sobrevivência neuronal e a reparação tecidual nervosa (LIDDELOW et al., 2017). 

 A epilepsia é uma patologia caracterizada por um grupo de desordens moleculares 

e celulares que levam uma anormalidade da atividade eletrofisiológica neuronal, propiciando o 

aparecimento de crises epilépticas induzidas ou espontâneas (GUNN e BARAM, 2017; 

KOBAYASHI et al., 2019). Segundo Eyo et al., (2017), as epilepsias acometem 

aproximadamente 50 a 65 milhões de pessoas e são decorrentes de tumores, infecções 

bacterianas ou virais, alterações gênicas, acidentes neurovasculares, ou mesmo por injúrias 

traumáticas que acometem o tecido nervoso (GOLDBERG e COULTER, 2013). A epilepsia de 

lobo temporal medial (mesial temporal lobe epilepsy; MTLE) é um dos tipos mais comuns de 

epilepsia, da qual acredita-se que pode ser originada de estruturas mediais como córtex 

entorrinal, formação hipocampal e amídala (ALBRIGHT, et al., 2017; HUSSAINI e JANG, 

2018). Nesta patologia há uma desequilíbrio entre as funções excitatórias e inibitórias 

neuronais, resultando no distúrbio de neurotransmissores e metabolismo celular, acarretando 
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atividades celulares alteradas o que pode proporcionar o aparecimento de quadros epilépticos 

(LOSCHER e POTSCHKA, 2005).  

Vários métodos são utilizados para a indução de quadros epiléptogênicos findando 

a mimetização da MTLE em modelos animais. Dentre as diversas drogas epileptogênicas, o 

cloridrato de pilocarpina é uma das principais drogas quimioconvulsivantes utilizadas para o 

estudo da epilepsia, pois apresenta uma rápida indução do SE, caracteriza situações 

epileptogênicas de status epilpeticus (SE) seguido de períodos latentes e períodos com a 

presença de crises epilépticas espontâneas recorrentes, propicia lesões cerebrais com morte 

neuronal e reorganização dos contatos sinápticos, além de outras características compatíveis 

com as observadas em pacientes com MTLE (CURIA et al., 2015). Quanto utilizado para a 

finalidade de mimetização da MTLE, o cloridrato de pilocarpina atua nos receptores 

muscarínicos do tipo 1 (M1) e 2 (M2). A interação com o receptor M1 ativa a fosfolipase C, 

proporciona o aumento do diacilglicerol e inositol trifosfato. Isto acarreta em alterações nos 

níveis de íons de Ca2+ e K+ no SNC, conferindo um aumento da excitabilidade neuronal 

sugestivamente pela redução da atividade de ATPases no hipocampo, o que reduz a capacidade 

de realizar a repolarização da membrana citoplasmática neuronal. Este fato propicia, portanto, 

a liberação de glutamato na fenda sináptica permitindo a entrada de íons de Na+ e Ca2+ nos 

neurônios pós-sinápticos, resultando o desencadeamento do SE. Contudo, essas alterações 

iônicas nos neurônios pós-sinápticos pode levar à citotoxidade celular e morte neuronal 

(SCORZA et al., 2009). Por outro lado, a interação com o receptor M2 proporciona a inibição 

da adenilato ciclase diminuindo a liberação de acetilcolina o que confere excitabilidade 

neuronal (SCORZA et al., 2019). Disto posto, a homeostase dos íons de Ca2+ e de seus canais 

estão relacionados fundamentalmente no disparo de células neuronais, transmissão sináptica e 

excitabilidade neuronal, os quais são essenciais para o desencadeamento de alguns quadros 

epilépticos (PAL et al., 2000; LIMBRICK et al., 2003; RAZA et al., 2001; WANG et al., 2015). 

Esta desordem observada, após a utilização do cloridrato de pilocarpina, invoca no acúmulo de 

Ca2+ no interior de células neuronais podendo resultar em hiperexcitabilidade neuronal, que por 

sua vez é potencialmente capaz de resultar na morte de neurônios em subdivisões 

neuroanatômicas, principalmente nas áreas CA1, CA3 e hilus do hipocampo (WALKER, 2018).  

Além dos pontos recém discutidos, é interessante salientar que a capacidade 

tamponante dos íons extracelulares de K+ mediadas por canais iônicos (Kir channels) 

encontram-se alterada em quadros epileptogênicos. Este íon, fundamental para as atividades de 

despolarização neuronal, pode se acumular no espaço extracelular após tempos prolongados de 

atividade neuronal, participando também ativamente na manutenção da hiperatividade 
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(hiperexitabilidade) dos neurônios observados nas desordens epileptogênicas (HEINEMANN 

e LUX, 1977; BORDEY e SONTHEIMER, 1998; DOSSI et al., 2018). Vários estudos têm 

mostrado alterações diretamente relacionadas com a diminuição dos canais Kir 4.1 ou mesmo 

alterações genômicas que resultam em distúrbios indiretos na homeostase deste íon (DOSSI et 

al., 2018). Em modelos animais de epilepsia, também tem sido evidenciado a diminuição destes 

canais iônicos, reportando um possível envolvimento nestes canais com o desenvolvimento e 

manutenção dos quadros epileptogênicos (HARADA et al., 2013; DOSSI et al., 2018; 

VIZUETE et al., 2018). Em contrapartida, Nagao et al. (2013) utilizando modelos animais de 

epilepsia induzida por cloridrato de pilocarpina evidenciaram aumento na expressão proteica 

de canais de potássio Kir 4.1 no córtex cerebral, núcleo estriado e hipotálamo, relacionando esse 

aumento com um potencial efeito compensatório, visto que nos quadros epileptogênicos são 

observados alterações nos níveis dos íons de K+, os quais estão diretamente envolvidos com 

atividades de excitabilidade neuronal (NAGAO et al., 2013). 

Além das alterações que são observadas nos canais de K+, astrogliose induzida por 

LiCl-cloridrato de pilocarpina é caracteriza por variações na expressão gênica e proteica, 

localização e distribuição das aquaporinas (AQPs). As AQPs estão diretamente envolvidos no 

transporte de moléculas de água, colaborando na preservação da osmolaridade celular e 

manutenção volumétrica do espaço extracelular (SCHWARTZKROIN et al. 1998; KIM et al., 

2009; BINDER et al. 2012; HUBBARD et al., 2016; VIZUETE et al., 2018). Estudos clínicos 

em pacientes diagnosticados com MTLE têm mostrado uma significante redução da 

aquaporina-4 (AQP4) nas estruturas perivasculares (EID et al., 2005; MEDICI et al., 2011; 

PEIXOTO-SANTOS et al., 2017). Ensaios em modelos animais com indução experimental de 

epilepsia empregando cloridrato de pilocarpina ou ácido caínico (kainic acid) também 

evidenciaram reduções na expressão de AQP4 nas estruturas perivasculares em diversas regiões 

do SNC, alterando, possivelmente, a permeabilidade da BHE de regiões como tálamo, córtex 

entorrinal e piriforme e amígdala (KIM et al., 2010; LEE et al., 2012; HUBBARD et al., 2016; 

VIZUETE et al., 2018; BANKSTAHL et al., 2018)  

Outro ponto que pode ser considerado é a possível alteração na liberação de 

gliotransmissores por astrócitos reativos presentes em quadros epileptogênicos, os quais podem 

alterar as atividades neuronais (PATEL et al., 2019). Um desses principais gliotransmissores é 

o glutamato, o qual que pode aumentar a excitabilidade e sincronização da atividade neuronal, 

assim como alterar a plasticidade sináptica e influenciar na regulação da neurotransmissão 

GABAérgica (KANG et al., 2005; TIAN et al., 2005; CLASADONTE e HAYDON, 2012; 

PATEL et al. 2019). Por outro lado, os astrócitos reativos também podem liberar adenosina 



45 
 

trifosfato (ATP) (ZHANG et al., 2003; BOWSER e KHAKH, 2004; BOISON, 2016; PATEL 

et al., 2019). Em modelos de epilepsia utilizando camundongos ou em humanos com MTLE, a 

ATP pode ativar receptores de adenosina (receptores A1R) pré ou pós-sinápticos acoplados à 

proteína G alterando a atividade excitatória neuronal (ZHANG et al., 2003; BOWSER e 

KHAKH, 2004; BOISON, 2016; PATEL et al., 2019). A ativação dos receptores A1R pré-

sinápticos resulta na inativação de canais de cálcio voltagem-dependente mediado pela 

atividade da proteína G, proporcionando a redução no influxo de cálcio e, consequentemente, 

diminuição das atividades excitatórias mediadas por este íon (GOMES et al., 2011; PATEL 

2019). De maneira similar, nos terminais pós-sinápticos a ativação dos receptores A1R 

proporciona a exocitose de íons de potássio através da ativação de canais de iônicos o que 

resulta também na diminuição da atividade excitatória neuronal (BOISON, 2016, PATEL et al., 

2019). 

 

1.3 Teneurinas e alterações na homeostase 

Diversas análises advindas de estudos de expressão ou mutações gênicas das Tens  

têm sugerido uma possível participação deste grupo de proteínas em desordens mentais e 

desenvolvimento de tumores e/ou em outras alterações congênitas (VINATZER et al., 2008; 

ZIEGLER et al., 2012; BOEVA et al., 2013; HEINRICH et al., 2013; NAKAYA et al., 2013; 

IVORRA et al., 2014; BASTÍAS-CANDIA et al., 2015; HOR et al., 2015; SCHÖLER et al., 

2015; VATER et al., 2015; LOVEJOY e PAVLOVIC, 2015; AKELAI et al., 2016; 

GRAUMANN et al., 2017; REBOLLEDO-JARAMILLO e ZIEGLER, 2018; FELDMAN et 

al., 2019; VELÁSQUEZ et al., 2019). 

Interessantemente, o envolvimento das Tens em processo de reparo do tecido 

nervoso foi inicialmente observado por Otaki e Firestein (1999). Estes autores verificaram que 

a neurestina (neurestin), proteína homóloga à Ten-2, é expressa em neurônios em tufo do bulbo 

olfatório de ratos adultos de forma constitutiva apenas na fase neurogênica e, por outro lado, a 

expressão da Ten-2 (neurestina) neste mesmo grupo neuronal é induzida após existência de 

injúria química da mucosa olfatória utilizando sulfato de zinco administrado na cavidade casal 

(OTAKI e FIRESTEIN, 1999). Além disso, Zamanian et al. (2012) observaram que em modelos 

animais de oclusão de artéria cerebral média (ACE), a Ten-2 foi um dos 50 genes alvos que 

significantemente aumentaram a expressão no córtex cerebral de ratos adultos. Em amostras 

oriundas de pacientes que foram diagnosticados com esclerose lateral amiotrófica (ELA) e 

encefalopatia traumática crônica (ETC) também tem sido evidenciado alta expressão gênica 
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para Ten-2 (ANDRÉS-BENITO et al., 2017; SEO et al., 2017). Um importante dado advém do 

estudo da doença de Alexander, uma patologia decorrente da mutação gênica do GFAP que 

resulta em astrócitos reativos alterados levando a morte prematura dos pacientes. Astrócitos 

reativos diferenciados a partir de células indiferenciadas pluripotentes coletados de pacientes 

com doença de Alexander revelaram que o gene ODZ2 (Ten-2) foi o principal gene regulado 

positivamente entre os vários analisados (KONDO et al., 2016). Além disso, a indução 

experimental de lesão mecânica traumática no córtex somatossensorial primário de ratos 

adultos resultou em astrócitos reativos com elevada imunorreatividade para a Ten-2 e para a 

LPHN1 (TESSARIN et al., 2019).  Neste mesmo estudo também foi observado, a partir de 

ensaios in vitro, que astrócitos imortalizados cerebelares expressam constitutivamente as Tens 

e os TCAPs, assim como sofrem alterações no influxo de íons de Ca2+ após o tratamento com 

o TCAP-1 (TESSARIN et al., 2019). Disto posto, é possível que as Tens e os TCAPs possam 

estar envolvidos em diversas situações que interferem a homeostase do SNC, facilitando ou 

dificultando o processo de recuperação e/ou regeneração tecidual. 
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2. JUSTIFICATIVA 

Dados recentes têm demonstrado que o sistema neuropeptidérgico Ten-TCAP-

LPHN apresentam papel fundamental na estabilização sináptica assim como na sinalização 

celular neuronal mediada por íons de Ca2+. Além disso, os astrócitos que são fundamentais para 

a manutenção das condições de homeostase tecidual do SNC estão diretamente relacionados 

com situações adversas que acometem o tecido nervoso, inclusive em quadros epileptogênicos.  

Nos últimos anos, estudos buscando elucidar a possível atividade funcional 

fisiológica e/ou em situações adversas do sistema neuropeptidérgico das Tens e dos TCAPs 

vêm se ampliando. Disto posto, um estudo prévio desenvolvido em nosso laboratório 

(TESSARIN et al., 2019) mostrou pioneiramente o envolvimento do sistema Ten-2-TCAP-2-

LPHN1 em astrócitos reativos após indução experimental de lesão de ordem mecânica no córtex 

somatossensorial primário com destruição da BHE em ratos adultos, fomentando a exploração 

deste sistema neuropeptidérgico em outros modelos experimentais de insultos que acometem 

SNC. Portanto, estes dados pregressos suportados por possíveis atividades funcionais do 

sistema Ten-TCAP-LPNH frente a modulação dos íons Ca2+, justificaram o desenvolvimento 

do presente estudo, cujo propósito principal foi avaliar o sistema Ten-2-TCAP-2-LPHN1 no 

SNC em um modelo de epilepsia induzido pelo cloreto de lítio-cloridrato de pilocarpina.
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3. OBJETIVOS  

3.1 Objetivo geral 

O propósito do presente estudo foi analisar se o sistema Ten-2-TCAP-2-LPNH1 são 

modulados em astrócitos reativos após indução experimental de epilepsia utilizando cloreto de 

lítio (LiCl) e cloridrato de pilocarpina em ratos adultos machos (Rattus norvegicus, linhagem 

Wistar).  

3.2 Objetivos específicos 

O presente estudo objetivou: 

a) Analisar as distribuições regional (por áreas anatômicas) e temporal dos 

astrócitos reativos exibindo imunorreatividade à Ten-2 no SNC;  

b) Analisar as alterações na densidade de imunorreatividade da Ten-2 na na área 

somatossensorial primária, CA3 do hipocampo, núcleo central da amígdala e córtex piriforme;  

c) Analisar uma possível correlação regional (por áreas anatômicas) entre a 

presença de astrócitos reativos que expressam Ten-2 e degeneração neuronal, decorrente do SE; 

 d) Analisar possíveis alterações na expressão gênica da Ten-2, TCAP-2 e LPHN1 

em amostras de RNA total extraídas das regiões do SNC (área somatossensorial primária e 

hipocampo).
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Animais e grupos experimentais 

O presente estudo utilizou ratos (Rattus norvegicus, linhagem Wistar, n=49) 

machos adultos jovens com aproximadamente 60 dias de vida e com peso corporal aproximado 

de 250-300 g provenientes do Biotério Central da Faculdade de Odontologia de Araçatuba – 

FOA – UNESP. Inicialmente, os animais foram transferidos para a sala de experimentação do 

Departamento de Ciências Básicas FOA – UNESP, onde foram mantidos em gaiolas 

apropriadas com quatro roedores em cada uma, por aproximadamente 15 dias para adaptação 

ambiental sob condições controladas de ciclo claro-escuro de 12-12 h (início do ciclo claro as 

7 h e início do ciclo escuro as 19 h), temperatura ambiente de 22 °C ( 2 C) com acesso à água 

e ração ad libitum. Todos os procedimentos experimentais foram aprovados pela comissão local 

de ética no uso de animais (CEUA, protocolo n° 2019-00318) e realizados sob as orientações 

previstas na Guidelines for the Euthanasia of Animals (2013).  

Após adaptação ambiental, os animais foram divididos nos seguintes grupos 

controles, grupos controle total (GCT, n=7) e grupo controle farmacológico (GCF, n=7), 

conforme descrição abaixo: 

Grupo controle total (GCT, naïve; n=7): os animais não foram submetidos aos 

procedimentos de indução de epilepsia experimental utilizando LiCl e cloridrato de pilocarpina 

e também não receberam aplicações intraperitoneais de brometo de metil-escopolamina e 

diazepan (ver metodologia) (Figura 3); 

Grupo controle farmacológico (GCF, Sham; n=7): os animais foram submetidos 

à aplicações intraperitoneais de LiCl, brometo de metil-escopolamina, e solução salina 

(utilizado para diluição do cloridrato de pilocarpina), seguido de aplicação intraperitoneal (i.p) 

de diazepan (ver metodologia) e foram eutanasiados 2 dias após esses procedimentos 

experimentais (Figura 3). 

Por outro lado, os animais que compuseram os grupos com indução de status 

epilepticus (SE) (ver metodologia) foram divididos nos seguintes grupos, conforme descrição 

abaixo:  

Grupo epilepsia 2 dias (GE2, n=7): os animais foram submetidos à indução 

experimental de SE utilizando LiCl e cloridrato de pilocarpina e foram eutanasiados 2 dias após 

a indução do SE (Figura 3); 
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Grupo epilepsia 5 dias (GE5; n=7): os animais foram submetidos à indução 

experimental de SE utilizando LiCl e cloridrato de pilocarpina e foram eutanasiados 5 dias após 

a indução do SE (Figura 3); 

Grupo epilepsia 14 dias (GE14, n=7): os animais foram submetidos à indução 

experimental de SE utilizando LiCl e cloridrato de pilocarpina e foram eutanasiados 14 dias 

após a indução do SE (Figura 3); 

Grupo epilepsia crônica I (GE30, n=7): os animais foram submetidos à indução 

experimental de SE utilizando LiCl e cloridrato de pilocarpina e foram eutanasiados 35 e 45 

dias após a indução dos quadros epileptogênicos (Figura 3); 

Grupo epilepsia crônica II (GE60, n=7): os animais foram submetidos à indução 

experimental de SE utilizando LiCl e cloridrato de pilocarpina e foram eutanasiados entre 65 e 

75 dias após a indução dos quadros epileptogênicos (Figura 3). 

 

4.2 Indução de epilepsia (status epilepticus; SE) utilizando cloreto de lítio 

(LiCl) e cloridrato de pilocarpina 

Os animais, inicialmente, foram submetidos à administração intraperitoneal (i.p) de 

LiCl (127 mg/kg em solução salina; 1519, Dinâmica Química Contemporânea, SP, Brasil), 

entre 18-20 horas antes da indução do SE, com o intuito de potencializar o efeito da pilocarpina 

e reduzir a dose deste indutor do SE. Previamente à indução do SE (30 minutos antes da 

aplicação de pilocarpina), os animais receberam administração i.p de brometo de metil-

escopolamina (1 mg/kg em solução salina; S8502; Sigma-Aldrich, MO, USA) com o intuito de 

inibir os efeitos colinérgicos periféricos induzidos pela pilocarpina. Em prosseguimento, os 

mesmos animais foram submetidos a administração i.p de cloridrato de pilocarpina (40 mg/kg 

em solução salina, P6503; Sigma-Aldrich, MO, USA) para indução do SE (CURIA et al., 2008). 

A partir deste momento os animais foram assistidos por, no mínimo, dois indivíduos calibrados 

quando às manifestações comportamentais do SE e vídeo-monitorados para composição dos 

grupos experimentais epilépticos (GE2, GE5, GE14, GE30 e GE60). Somente os animais que 

apresentaram alterações comportamentais referentes ao grau 5 da escala de Racine (RACINE, 

1972) foram selecionados para os grupos GE. Quando alcançado estes parâmetros, o SE foi 

mantido durante 2-3 horas. Em seguida, foi administrado intraperitonealmente o 

benzodiazepínico diazepan (10 mg/kg; Teuto, GO, Brasil) para inibição do SE. Vale ser 

ressaltado que a indução do SE sempre foi realizada em grupos constituídos de dez animais 
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para que os cuidados intensivos necessários (descrito em seguida) pudessem ser tomados de 

forma adequada.  

Após a administração do benzodiazepínico diazepan, uma série de cuidados 

intensivos foram efetuados, tais como hidratação subcutânea com solução fisiológica 

glicosilada e alimentação assistida de consistência pastosa baseada em frutas e legumes 

(Papinha Nestlé, SP, Brasil) durante as primeiras 72 horas. Vale ressaltar que os animais 

pertencentes aos grupos GE30 e GE60, além do monitoramento inicial para constatação do SE 

(grau 5) também foram monitorados, respectivamente, após o trigésimo e o sexagésimo dia da 

indução do SE. Disto posto, quando foi verificado que os animais apresentaram crises 

epilépticas tônico-clônicas (grau 5) durante o videomonitoramento, os mesmos foram separados 

e, então, compuseram os grupos GE30 e GE60. Os animais destes grupos foram eutanasiados 

após cinco dias da primeira verificação da crise epiléptica, respectivamente, entre 35 e 45 dias 

e 65 e 75 dias após a indução do SE. 

Decorrido os tempos experimentais os animais foram eutanasiados por perfusão 

transcardíaca para análise histológica (técnica de imunoistoquímica, técnica de coloração Nissl 

e técnica histoquímica fluorescente utilizando Fluoro-Jade C) do tecido nervoso ou submetidos 

a coletas de fragmentos teciduais encefálicos dos quais, posteriormente, foram utilizados para 

extração do RNA total e, em seguida, empregados nas análises de expressão gênica pela técnica 

qPCR. 

 

Figura 3. Fluxograma ilustrativo evidenciando os tempos experimentais dos grupos (GCT, GCF, GE2, GE5, GE14, GE30 e 

GE60) de indução experimental de status epilepticus (SE) utilizando LiCl e cloridrato de pilocarpina adotados neste estudo.  

 

4.3 Perfusão transcardíaca  

Os animais, cujos encéfalos foram utilizados para técnica de imunoistoquímica, 

Nissl ou Fluoro-Jade C (detecção de morte neuronal), foram inicialmente anestesiados via 

intramuscular com cloridrato de cetamina (70 mg/Kg, Francotar®, Virbac, SP, Brasil) e 
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cloridrato de xilazina (10 mg/Kg, Rompum®, Bayer, RS, Brasil). Sob estado de anestesia 

cirúrgica, foi realizada uma incisão na linha média da cavidade abdominal dos animais de todos 

os grupos experimentais (controles e epilépticos), seguido de avaliação anatomopatológica dos 

principais órgãos abdominais por inspeção visual. Em prosseguimento, foi realizada uma 

incisão no plano sagital mediano dos animais, tendo-se como ponto de referência o manúbrio 

do esterno, e as costelas foram rebatidas para exposição da caixa torácica, a qual foi rapidamente 

inspecionada visualmente. Uma solução constituída de heparina sódica (0,1 mL, Hemofol® 

5000 U. I., SKUP6242, Cristália, SP, Brasil) foi injetada diretamente no ventrículo esquerdo 

com intuito de inibir a coagulação sanguínea. O ápice do coração foi incisado para introdução 

de uma cânula acoplada a um sistema de perfusão com bomba peristáltica (77200-62, Cole-

Parmer Instrument Company, IL, USA), posicionada até o segmento inicial da artéria aorta. O 

átrio direito foi incisionado para drenagem das soluções perfusoras. Após estes procedimentos 

cirúrgicos, 150 mL de solução salina (7647-14-5, Sigma-Aldrich, MO, USA) foi incialmente 

perfusionada com o intuito de remoção do sangue presente no sistema circulatório, seguido da 

perfusão de 500 mL de solução fixadora constituída de formaldeído a 4% (76240, Sigma-

Aldrich, MO, USA) diluído em tampão fosfato de sódio (PBS) a 0,1 M, pH 7,4 a 4 °C. 

Finalizado o procedimento de perfusão transcardíaca, os encéfalos dos animais foram 

removidos da caixa craniana, assim como partes do fígado, pulmão, rim e coração.  

 

4.4 Pós-fixação, crioproteção e microtomia dos encéfalos e processamento 

histológico dos órgãos 

Após a remoção dos encéfalos, os mesmos foram imediatamente imersos durante 4 

horas na mesma solução fixadora utilizada na perfusão transcardíaca, objetivando uma pós-

fixação tecidual. Em seguida, os espécimes foram submetidos aos procedimentos de 

crioproteção em solução de sacarose a 30% diluídos em PBS 0,1 M pH 7,4 durante 

aproximadamente 48 h a 4 °C. Decorrido este tempo, cortes histológicos coronais com 40 μm 

de espessura foram obtidos em micrótomo horizontal (SM 2000R, Leica, HE, Alemanha) 

adaptado para congelação e coletados sequencialmente em placas de cultura celular de 12 poços 

contendo solução anticongelante constituída 30% de etilenoglicol (00E1020. 06. BC, Synth, 

SP, Brasil) e 20% de glicerol (5092-08, Synth, SP, Brasil) diluídos em PBS 0,1 M pH 7,4 e 

armazenados a -20 °C até o momento da realização das técnicas histoquímicas ou 

imunoistoquímicas. 
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Amostras do fígado, rins, pulmões e coração dos animais de todos os grupos 

experimentais foram pós-fixados em solução constituída de formaldeído a 4% (76240, Sigma-

Aldrich, MO, USA) diluída em PBS (0,1M, pH 7,4) durante 24 h. Em seguida, todas as amostras 

foram submetidas ao processamento histológico de rotina para inclusão em parafina, seguido 

da coloração dos cortes histológicos (5 µm) pela técnica da hematoxilina e eosina (HE) e 

avaliação histopatológica.       

 

4.5 Técnica de Nissl 

Para facilitar a análise de identificação e individualização das áreas e regiões 

constituintes do SNC, uma série de cortes histológicos de cada animal dos grupos controle total 

(GC), controle farmacológico (GCF) e experimentais (GE2, GE5, GE14, GE30 e GE60) foram 

submetidos à técnica de coloração de Nissl. Para tanto, os cortes histológicos foram montados 

(sequência rostral para caudal) sobre lâminas gelatinizadas (0,4% de gelatina, 0,06% de sulfato 

de cromo e potássio (KCrS2O8) diluído em PBS 0,1 M, pH 7,4) e mantidos em estuda a 55 °C 

durante 24 h. Sequencialmente, as lâminas histológicas foram imersas em formol 10% durante 

30 minutos seguida da desidratação em séries crescentes de álcoois etílicos (50 °GL, 70 °GL, 

90 °GL, 95 °GL e 100 °GL) durante 3 minutos cada e clareadas com três banhos de xilol durante 

5, 10 e 15 minutos, respectivamente. Logo após, os cortes histológicos foram submetidos à 

reidratação por meio de banhos decrescentes de álcoois etílicos (100 °GL, 95 °GL, 70 °GL e 

50 °GL) durante 2 minutos cada e, então submetidos à coloração utilizando tionina (Thermo 

Fisher, MA, EUA) a 0,25% com 1% de ácido acético glacial (64197, Sigma-Aldrich, MO, USA) 

durante 1 minuto. Finalmente, as lâminas histológicas foram novamente desidratadas em séries 

crescentes de álcoois etílicos (50 °GL, 70 °GL, 90 °GL, 95 °GL e 100 °GL) durante 2 minutos 

cada, clarificadas a partir da imersão em xilóis (2 banhos de 5 e 10 minutos, respectivamente) 

e protegidos com meio de montagem (Entellan, 107961, Merckmillipore, HE, Alemanha) e 

lamínula de vidro. 

4.6 Dupla imunofluorescência indireta e imunoperoxidase indireta 

Uma série (1/12 poços) de cortes histológicos de cada animal de cada grupo 

experimental foi submetida à técnica de dupla imunofluorescência indireta. Para tanto, foram 

empregados os anticorpos anti-Ten-2 (1:100, sc-165674, Santa Cruz Biotechnology, TX, USA) 

e anti-proteína ácida fibrilar glial (GFAP; 1:250, AB5804, Millipore, HE, Alemanha). O 

protocolo padronizado para a reação imunoistoquímica pelo método de dupla 

imunofluorescência indireta seguiu as seguintes etapas: a) lavagem dos cortes histológicos em 
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PBS 0,1 M, pH 7,4 por 24 h para remoção da solução anticongelante de estocagem; b) três 

lavagens de 10 minutos em PBS; c) bloqueio da biotina endógena com solução contendo PBS 

com 0,03% de Triton X-100 (PBS-TX; X-100; Sigma-Aldrich, MO, USA) e 5% de leite em pó 

desnatado (Molico, Nestlé®, SP, Brasil) durante 1h; d) três lavagens de 10 minutos em PBS; e) 

bloqueio das marcações inespecíficas com PBS-TX acrescido de 5% de albumina de soro 

bovino (BSA, A7906, Sigma-Aldrich, MO, USA) durante 1 h; f) três lavagens de 10 minutos 

em PBS; g) incubação overnight dos cortes histológicos em solução de PBS-TX acrescido de 

2% soro normal de burro (D9663, Sigma-Aldrich, MO, USA); h) incubação dos cortes 

histológicos em solução de anticorpo primário anti-Ten-2 feito em cabra (1:100, sc-165674, 

Santa Cruz Biotechnology, CA, USA) diluído em PBS-TX acrescido de 2% soro normal de 

burro durante 48 h a 4 °C; i) três lavagens em PBS durante 10 minutos; j) incubação em solução 

de anticorpo secundário biotinilado anti-cabra feito em burro (1:800, sc-2042, Santa Cruz 

Biotechnology, TX, USA) diluído em PBS durante 90 minutos; k) incubação em solução de 

estreptavidina conjugada com Cy3 (1:500, Jackson Immunoresearch, PA, USA) diluída em PBS 

durante 1 h; l) três lavagens de 10 minutos em PBS; m) incubação em solução contendo 

anticorpo primário anti-GFAP feito em coelho (1:250, AB5804, Millipore, HE, Alemanha) 

diluído nas mesmas condições utilizadas previamente durante 24 h; n) três lavagens de 10 

minutos em PBS; o) incubação em solução contendo anticorpo secundário anti-coelho feito em 

burro (1:800, sc-2090, Santa Cruz Biotechnology, TX, USA) conjugado com isotiocianato de 

fluoresceína (FITC) durante 1 h. Finalmente os cortes histológicos foram submetidos à 

coloração nuclear fluorescente com DAPI (4’,6-diamidino-2-fenilindol, TR-100-FJ, Biosensis, 

SA, Austrália) seguindo as orientações do fabricante e banhados em PBS. Vale ressaltar que 

todos os procedimentos desta técnica, como lavagem e incubações nos anticorpos e demais 

soluções foram realizados sob plataforma agitadora na velocidade mínima. Por fim, os cortes 

histológicos foram montados em lâminas de vidro gelatinizadas, desidratados a temperatura 

ambiente e protegidos com meio de montagem a base de glicerol e lamínula de vidro.  

Por sua vez, para a realização da técnica (imunoistoquímica) da imunoperoxidase 

indireta, os cortes histológicos foram lavados inicialmente em PBS 0,1 M pH 7,4 durante 24 h 

com finalidade de remoção de toda a solução anticongelante. Em seguida, os cortes histológicos 

foram submetidos à inativação da peroxidase endógena com solução de PBS 0,1 M pH 7,4 

acrescido de 0,03 % de peróxido de hidrogênio (7722-84-1, Dinâmica, SP, Brasil) durante 1 h. 

Decorrido esse tempo, os cortes histológicos foram novamente submetidos a 3 lavagens de 10 

minutos cada em PBS 0,1 M pH 7,4 seguido do bloqueio da biotina endógena com PBS-TX 

acrescido de 5 % de leite em pó desnatado (Molico, Nestlé®, SP, Brasil) durante 1 h. Novamente 
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os cortes histológicos foram submetidos a 3 lavagens de 10 minutos cada em PBS 0,1 M pH 

7,4 e realizado bloqueio das reações inespecíficas com PBS-TX acrescido de 5 % de BSA 

(A7906, Sigma-Aldrich, MO, USA) durante 1 h. Em seguida, 3 novas lavagens de 10 minutos 

em PBS 0,1 M pH 7,4 foram realizadas e os cortes histológicos foram incubados em  PBS-TX 

acrescido de 2% de soro normal de burro (D9663, Sigma-Aldrich, MO, USA ) overnight. 

Seguidamente, os cortes histológicos foram incubados em solução contendo anticorpo primário 

anti-Ten-2 feito em cabra (1:100, sc-165674, Santa Cruz Biotechnology, TX, USA) por 48 h 

diluído nas mesmas condições descritas para a técnica de imunofluorescência indireta. Em 

seguida, os espécimes foram lavados em PBS 0,1 M, pH 7,4 durante 10 minutos e incubados 

em solução contando anticorpo secundário biotinilado anti-cabra (1:800, sc–2042, Santa Cruz 

Biotechnology, TX, USA) durante 90 minutos e submetidos a novas lavagens em PBS 0,1 M, 

pH 7,4. Em seguida, os cortes histológicos foram incubados em solução contendo avidina e 

biotina (kit ABC, 1:200, PK-6200, Vector Laboratories, CA, USA) durante 120 minutos. A 

revelação da reação de imunoistoquímica, sob controle visual, foi realizada através da solução 

de PBS 0,1 M, pH 7,4 e tetracloreto de diaminobenzidina (DAB, 0,02 %, 91-95-2, Sigma-

Aldrich, MO, USA) como cromógeno acrescido de 0,2 % de peróxido de hidrogênio a 30 %. 

Para intensificação da coloração, foi adicionado 0,2 % de sulfato de níquel amônia (NAS, 

A1827, Sigma-Aldrich, MO, USA) diluído em tampão acetato junto à solução de revelação. 

Após a revelação, os cortes histológicos foram montados em lâminas gelatinizadas, 

desidratados à temperatura ambiente seguido da desidratação em séries crescentes de álcoois 

(álcool 50 ºGL e 70 ºGL - banhos de 2 minutos; álcool 80 ºGL e 95 ºGL - banhos de 4 minutos; 

álcool 100 ºGL - 3 banhos de 5 minutos cada) e xilóis (banhos de 5, 10 e 15 minutos) e 

finalmente protegidos com meio de montagem (Entellan, 107961, Merckmillipore, HE, 

Alemanha) e lamínula de vidro.  

Os controles das reações imunoistoquímicas foram realizados através das omissões 

dos anticorpos primários anti-Ten-2 ou primário e secundário.  

4.7 Coloração histoquímica com fluoróforo Fluoro-Jade C 

Para identificar se as áreas do SNC que apresentavam perfis astrocitários 

imunorreativos à Ten-2 também exibiam degeneração neuronal, uma série dos cortes 

histológicos dos animais de cada grupo experimental foram submetidos inicialmente à técnica 

de imunofluorescência indireta para detecção da Ten-2, como previamente mencionado, 

seguido da técnica de coloração histoquímica fluorescente com Fluoro-Jade C utilizando kit 

comercial (TR-100-FJ, Biosensis®, SA, Austrália). Para tanto, os cortes histológicos após 
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realização da técnica de imunoistoquímica (imunofluorescência), foram montados sobre 

lâminas histológicos de maneira idêntica à descrita para a técnica de Nissl, desidratados em 

temperatura ambiente e mantidas em estufa a 50-60 °C durante 1 h para completa adesão dos 

cortes histológicos nas lâminas de vidro. Decorrido este tempo, as lâminas histológicas foram 

imersas em solução de álcool etílico 80 ºGL acrescido de hidróxido de sódio na proporção de 

9:1 e incubados por 5 minutos, segundo as instruções para o uso dos componentes do kit (TR-

100-FJ, Biosensis®, SA, Austrália). Após este procedimento, os cortes histológicos foram 

imersos em álcool etílico 70 ºGL e água destilada, respectivamente por 2 minutos e, em seguida, 

imersos em solução de água destilada acrescida de permanganato de potássio na proporção de 

9:1 durante 10 minutos. Logo após, os cortes histológicos foram imersos em água destilada 

novamente durante 2 minutos e incubados em solução de água destilada acrescida de Fluoro-

Jade C na proporção de 9:1 durante 10 minutos. Vale ressaltar que nesta solução de imersão, 

foi adicionado DAPI (presente no kit) para identificação dos núcleos celulares. Finalmente os 

cortes foram novamente banhados em água destilada durante 3 minutos, desidratados a 

temperatura ambiente e protegidos com meio de montagem a base de glicerol e lamínula de 

vidro. 

 

4.8 Análise da distribuição dos astrócitos imunorreativos à Ten-2, seleção das 

áreas encefálicas para análise quantitativa e análise estatística  

Para análise da distribuição dos astrócitos imunorreativos à Ten-2 (astrócitos Ten-

2-LI) nas divisões neuroanatômicas dos encéfalos dos animais dos grupos controle (GC), 

controle farmacológico (GCF) e experimentais (GE2, GE5, GE14, GE30 e GE60) uma série de 

cortes histológicos foram submetidos à técnica de imunoistoquímica (imunoperoxidase 

indireta) e analisados em microscopia (Axiolab A1, Carl Zeiss, BW, Germany) de campo claro. 

As divisões anatômicas existentes no neuroeixo encefálico referentes à distribuição dos 

astrócitos Ten-2-LI foram baseadas em atlas neuroanatômico de ratos (SWANSON, 1992), 

auxiliadas pela técnica citoarquitetônico de Nissl. Baseado na metodologia de apresentação dos 

resultados de distribuição neuroanatômica empregada por Vasconcelos et al. (2003), os dados 

do presente estudo foram dispostos em tabelas contendo a divisão neuroanatômica e para a 

denotação de presença ou ausência de astrócitos Ten-2-LI. Para tal, foi adotado o método semi-

quantitativo, considerando o padrão de distribuição de imunomarcações como ausente (), 

pouco (+), moderada (++) e intensa (+++).  
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Para análise quantitativa foram utilizados os mesmos cortes histológicos 

empregados para análise da distribuição neuroanatômica dos astrócitos Ten-2-LI. Para tanto, 

foram capturados 5 campos microfotográficos de cortes histológicos frontais equidistantes em 

440 µm de cada animal (n=4) para os grupos controles (GCT e GCF) e epilépticos (GE2, GE5, 

GE14, GE30 e GE60) para cada região neuroanatômica de interesse, como a subdivisão CA3 

do hipocampo, córtex piriforme e área somatossensorial primária e núcleo central da amígdala 

(Figura 4) utilizando microscópio óptico em campo claro (Axiolab A1, Carl Zeiss, NI, 

Alemanha) com objetiva de 10 , acoplado à câmera digital (AxioCam MRc5, Carl Zeiss, NI, 

Alemanha) e empregando um software específico (Zen2, Carl Zeiss, BW, Alemanha). Vale 

ressaltar que para a seleção das áreas de interesse e captura das imagens microfotográficas para 

as análises quantitativas foi adotado como referência anatômica o segundo corte histológico da 

série que era possível identificar as quatro áreas (CA3 do hipocampo, córtex piriforme, área 

somatossensorial primária e núcleo central da amígdala). Em seguida, as imagens foram salvas 

em formato eletrônico TIFF e analisadas, levando em consideração a densidade de 

imunorreatividade (porcentagem de pixels/ área), utilizando o software eletrônico de domínio 

público Image J (National Institutes of Health, MD, USA). Vale ressaltar que para esta análise, 

inicialmente, uma imagem de cada área selecionada para o estudo do animal pertencente ao 

grupo GE5 e convertida em tons de cinza e, em seguida, foram ajustados os padrões de 

intensidade, contraste, brilho e threshold a ponto que fosse possível visualizar com clareza a 

imunorreatividade para Ten-2 nos astrócitos. Esses parâmetros foram mantidos para as demais 

imagens analisadas, conforme descrito por King et al. (2002) e Singh et al. (2012).  Os dados 

do percentual de área exibindo Ten-2-LI nas regiões de interesse dos grupos controles e 

experimentais foram expressos em média (± erro padrão), submetidos ao teste de normalidade 

(Shapiro–Wilk) e, em seguida, submetidos ao teste estatístico de análise de variância simples 

(One way ANOVA) e pós-teste de Tukey utilizando o software GraphPad Prism 6.1 (GraphPad 

Software, CA, USA), considerando p < 0,05 como significante. 
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Figura 4. Esquema representativo das áreas (em azul) selecionadas para análise quantitativa da densidade de imunorreatividade 

dos perfis astrocitários Ten-2-LI. Os quadrados e o círculo em preto indicam a região dentro da área que foi utilizada para a 

obtenção dos dados de densidade de imunorreatividade. Abreviações em destaque: CA3 do hipocampo; CEAI: núcleo central 

da amígdala; SSp: área (córtex) motora primária; PIR: área (córtex) piriforme. Adaptado de Swanson, 1992. 

 

As imagens oriundas das técnicas de dupla imunofluorescência indireta e Fluoro-

Jade C foram capturas em microscópio confocal a laser (TCS-SP5 AOBS Tandem Scanner, 

Leica, HE, Alemanha) acoplado à microscópio óptico invertido (DMI 6000CS, Leica, HE, 

Alemanha) do centro de microscopia eletrônica do Instituto de Biociências de Botucatu (IBB – 

UNESP). Essas imagens foram analisadas qualitativamente para averiguar se os perfis 

astrocitários (GFAP-Ten-2-LI) estavam presentes em áreas exibindo degeneração neuronal.  

As imagens digitais oriundas da microscopia confocal a laser ou em campo claro 

foram trabalhadas em relação ao contraste, brilho, balanço de cores e remoção de pequenos 

artefatos empregando-se o software Adobe Photoshop CS5 (Adobe Systems, CA, USA) 

seguindo os padrões propostos por Schenk et al., (1999) e Saper (1999) para preparação de 

imagens com fins de publicação científica e ilustração. 

 

4.9 Extração de RNA total 

Para esta etapa experimental, os animais (n=21, sendo três animais para cada grupo 

experimental) foram anestesiados conforme as mesmas condições descritas anteriormente. Em 

seguida, foi realizado antissepsia com PVP-I (Iodopovidona, Rioquímica, SP, Brasil) na região 
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superior da cabeça seguida pela tricotomia e incisão no plano sagital mediano para exposição 

da calota craniana. Em seguida, foi realizada uma ampla craniotomia com o auxílio de 

osteótomo e remoção total do encéfalo. Este foi transferido para uma placa de Petri estéril 

(posicionada sobre uma plataforma resfriada) contendo PBS livre de DNAse e RNAse à 4 °C. 

Imediatamente após esse processo, o encéfalo foi seccionado em dois pontos distintos no plano 

frontal, objetivando gerar um fragmento encefálico contendo todas as regiões do SNC de 

interesse (hipocampo e área somatossensorial primária) para coleta do RNA total. Em seguida, 

as áreas de interesse foram dissecadas com auxílio de lâmina de bisturi número 15 e pinças 

oftalmológicas e transferidas para um tubo de 2 mL estéril (K6-0200, livre de RNAse, DNAse 

e pirogênio - Kasvi, PR, Brasil), no qual foi adicionado 1 mL de trizol (15596-018, Ambion, 

Life Technologies, CA, USA) e as amostras foram homogeneizadas a 30.000 rpm (Tissue-

Tearor, Biospec Products, OK, USA) durante 35 segundos para lise tecidual, seguido de 

incubação no gelo durante 5 minutos. Posteriormente, foi adicionado 200 µL de clorofórmio 

(0757, Amresco, Biochemicals Life Science Research Products, OH, USA) para cada 1 mL de 

trizol utilizado inicialmente, homogeneizado vigorosamente em agitador do tipo vórtex (K40-

1010, Kasvi, PR, Brasil) durante 15 segundos, seguido de incubação no gelo durante 3-5 

minutos. Após essa etapa e visualizado o processo inicial de separação de fases da solução do 

homogenato, os tubos contendo as amostras foram submetidas à centrifugação (Mikro 220R, 

Hettech Zentrifugen, BW, Alemanha) durante 15 minutos a 12.000  g a 4°C, processo pelo 

qual proporcionou uma melhor separação de fases eluato presente no tubo. Por sua vez, a fase 

superior do eluato foi removida por pipetagem e transferida para um novo tubo de 2 mL estéril 

(K6-0200, Kasvi, PR, Brasil), no qual foi adicionado 1 mL de álcool 70 °GL e levemente 

agitado por pipetagem. Em seguida, 700 µL desta solução foram transferidas para coluna de 

extração de RNA total presente no kit RNeasy® Mini (#74106, Quiagen, TX, USA) e a coluna 

foi submetida à centrifugação a 8.000  g durante 15 segundos. Logo após este procedimento, 

foi adicionado no centro da coluna 700 µL de tampão RW1 presente no kit e novamente a 

coluna foi submetida à centrifugação de 8.000  g durante 15 segundos. Realizado este 

procedimento, foi adicionado 500 µL de tampão RPE e novamente a coluna foi submetida a 

centrifugação 8.000  g durante 15 segundos. Em prosseguimento, a coluna foi posicionada 

dentro de um novo tubo de estéril de 2 mL e 100 µL de água livre de RNAse e DNAse (presente 

no kit) foi adicionada no centro da coluna, seguido da centrifugação a 8.000  g durante 1 

minuto a 4°C. O eluato com o RNA total purificado e submetido ao tratamento com DNAse 

com o intuito de reduzir a contaminação de DNA, utilizando kit comercial (79254, RNase-Free 
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DNase Set, Quiagen, TX, USA) seguindo as orientações do fabricante. Após esta etapa 

experimental, as amostras foram aliquotadas e armazenadas em freezer -86°C. Vale ressaltar 

que as áreas selecionadas para a extração do RNA total foram aquelas que apresentaram 

significante alterações de imunomarcações e/ou que estavam diretamente relacionadas com o 

foco epileptogênico, tais como a área somatossensorial primária e hipocampo.  

Para verificar a quantidade de RNA total extraído, as amostras foram mensuradas 

através de espectrofotometria (NanoDrop 2000c UV-VIS, Thermo Fisher, MA, USA) 

empregando-se microvolumes da amostra (1 µL). A qualidade (presença das subunidades 18s 

e 28s) e a pureza do RNA total foram avaliadas através de análise digital utilizando kit comercial 

(Bioanalyzer RNA Analysis, Agilent Technologies, CA, USA) e foram aplicadas para as 

análises de expressão gênica (qPCR) amostras que apresentavam as subunidades 18s e 28s 

visíveis e com número de integridade de RNA (RIN; RNA Integrity Number) maiores que 7.   

 

4.10 Síntese de cDNA e reação em cadeia da polimerase em tempo real (Real-

time PCR; qPCR) 

Para a realização da técnica de reação em cadeia da polimerase em tempo real (Real-

time PCR; qPCR), foi necessária a conversão do RNA mensageiro (RNAm) em DNA 

complementar (cDNA). Para tanto, foi utilizado o kit cDNA SuperScript III First-Strand 

Synthesis SuperMix (Thermo Fisher, MA, EUA), seguindo as orientações do fabricante. Em 

seguida, foi realizada análise da amplificação gênica pela técnica de qPCR utilizando kit 

comercial Power SYBR Green I Master Mix (Thermo Fisher, MA, EUA). Para tanto, as soluções 

do kit, assim como as amostras de cDNA foram lentamente descongeladas e mantidas em gelo. 

Em seguida, as soluções do kit e o cDNA foram aliquotadas em tubos para qPCR com os 

seguintes volumes: 5 µL de Power SYBR Green I Master Mix; 1 µL de cada iniciador (forward 

e reverse para Ten-2 ou TCAP-2 ou LPHN1; Tabela 1); 2 µL de RNAse-free ddH2O estéril; 1 

µL das amostras de cDNA (diluídos 1:10). A amplificação foi realizada utilizando o sistema 

QuantStudio 12K (Thermo Fisher, MA, EUA) localizado no Laboratório Neogene (Unidade de 

Pesquisa Experimental da Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP), de acordo com as 

condições da reação de amplificação: 50 °C por 2 minutos; 95 °C por 10 minutos; seguido de 

40 ciclos de 95 °C por 15 segundos; 60 °C por 1 minuto. É importante salientar que as reações 

foram realizadas em triplicata e que os iniciadores (forward e reverse) foram obtidos a partir 

Primer Express software, disponível no equipamento QuantStudio 12K (Thermo Fisher, MA, 

EUA). Os dados foram normalizados pelo glicerol-3-fosfato desidrogenase (glyceraldehyde 3-
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phosphate dehydrogenase; GAPDH) para a área somatossensorial primária e hipocampo e 

expressos em relação à proteína ligante de RNA fox-1 homólogo 3 [RNA binding fox-1 homolog 

3, (Rbfox3) também denominada de neuronal nuclei antigen, antígeno neuronal nuclear, 

NeuN]. 

Tabela 1. Sequência de referência (NM), pares de iniciadores (primers) empregados para realização da técnica de reação em 

cadeia da polimerase em tempo real (real-time PCR; qPCR) e tamanho dos produtos amplificados. 

Genes alvos Iniciadores (5’- 3’) TAMANHO (pb) 

Ten-2 

(NM_011856.2) 

GATGTGGACACAGAGACAGAAGGT 

CATTCCCCTTATCCACATTCTTAGTG 

24 

26 

TCAP-2 

(NM_011856.2) 

TGATGGACGGTGCCTTGAA 

AAACAGAAGGGACAGCAGCAA 

19 

21 

LPHN1 

(NM_181039.2) 

CCCTACACACTGCGTTTCGA 

TGGAGGCTGAGCGCTTGT 

20 

18 

GAPDH* 

(NM_001289726.1) 

GCTCTCTGCTCCTCCCTGTTC 

GAGGCTGGCACTGCACAA 

21 

18 

NeuN** 

(NC_000077.6) 

CCACCCCCCATTCCAACT 

GGCATTTTAACAAGCGTTTGC 

18 

21 

Abreviaturas: GAPDH, glicerol-3-fosfato desidrogenase; Ten-2, teneurina-2; TCAP-2, peptídeo associado ao terminal 

carboxila da teneurina-2; LPHN1, latrofilina 1; NeuN, antígeno neuronal nuclear; pb, pares de base. *Iniciadores utilizados 

como controle endógeno. **Iniciador utilizado para expressão relativa (QR). Fonte: do autor.  

 

 

4.11 Análise dos dados da técnica de qPCR 

Para as análises dos dados oriundos da técnica de qPCR as curvas de dissociação 

foram incluídas em todas as amplificações para assegurar a origem dos produtos específicos e 

a inexistência de contaminações com DNA. Os valores de Ct (threshold cycle), que constitui o 

número de ciclos na qPCR quando uma amplificação estatisticamente significativa é detectada 

pela primeira vez na reação, foram exportados para posterior análise pelo método 2ΔΔCt (LIVAK 

e SCHMITTGEN, 2001; SCHMITTGEN e LIVAK, 2008). Os dados foram gerados e 

apresentados conforme as recomendações do MIQE (Minimum Information for Publication of 

Quantitative Real-Time PCR Experiments) (BUSTIN et al., 2009). 
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4.12 Análise estatística da qPCR 

Os dados oriundos das análises quantitativas da técnica da qPCR (2ΔΔCt) foram 

expressos em média (± erro padrão) para os grupos controles e experimentais de cada área de 

interesse e foram, inicialmente, submetidos ao teste de normalidade (Shapiro–Wilk) e em 

seguida submetidos ao teste estatístico de análise de variância simples (One way ANOVA) e 

pós-teste de Tukey utilizando o software GraphPad Prism 6.1 (GraphPad Software, CA, USA), 

considerando p < 0,05 como significante. 
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5. RESULTADOS 

5.1 Avaliação das crises epilépticas 

As induções experimentais das crises epilépticas com LiCl-cloridrato de pilocarpina 

foram observadas e monitoradas por videomonitoramento e classificadas de acordo com a 

escala de Racine (grau 1 a 5; RACINE, 1972). Os animais dos grupos experimentais com SE 

(GE2, GE5, GE14, GE30 e GE60) exibiram inicialmente automatismo facial (grau 1), seguido 

de mioclonias de cabeça e pescoço (grau 2) e clonias das patas anteriores (grau 3). Em seguida, 

após 15-40 minutos da administração de cloridrato de pilocarpina, foi possível observar 

alterações comportamentais compatíveis com a presença de clonias das patas anteriores e 

posteriores (grau 4), elevação sobre as patas posteriores com queda subsequente e/ou crises 

tônico-clônicas generalizadas (grau 5). Para os grupos GE30 e GE60, além das alterações 

comportamentais do SE após a administração de cloridrato de pilocarpina, foi observado 

também crises tônico-clônicas com duração média de 20-30 segundos, após o trigésimo e 

sexagésimo dia após a indução do SE. Vale ser ressaltado que foram selecionados para 

subsequente análises, apenas os animais classificados com grau 5 da escala de Racine 

(RACINE, 1972). É interessante mencionar que o índice de morte durante a indução do SE e 

após as primeiras 24 horas foi variável. Em alguns casos, o índice de morte atingiu 90 %, 

enquanto a média foi de 40-50 %. 

Os animais do grupo controle farmacológico (GCF) que receberam administração 

intraperitoneal de LiCl, brometo de metil-escopolamina, solução fisiológica (mimetizando a 

aplicação de cloridrato de pilocarpina) e diazepan não apresentaram alterações 

comportamentais compatíveis com desenvolvimento do SE, sendo portanto, classificado como 

grau 0 na escala de Racine (RACINE, 1972).  

 

5.2 Análise das condições sistêmicas e inspeção anatomopatológica visceral 

dos animais 

Os animais dos grupos GCT e GCF apresentaram boas condições sistêmicas durante 

todos os procedimentos experimentais. Por outro lado, os animais dos grupos GE2, GE5, GE14, 

GE30 e GE60 apresentaram-se debilitados nas primeiras 72 horas após a indução do SE, onde 

foi necessário alimentação (pastosa à base de frutas) e hidratação oral assistidas, além da 

administração por via subcutânea de solução fisiológica (cloreto de sódio e/ou cloreto de sódio 

glicosilado). Decorrido este período crítico, a maior parte dos animais apresentaram 
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recuperação satisfatória do quadro de debilitação sistêmica. Os animais dos grupos GE30 e 

GE60, apresentaram boas condições sistêmicas no decorrer dos dias restantes do tempo 

experimental, embora fossem observadas a presença de crises tônico-clônicas generalizadas de 

curta duração.  Vale ressaltar que entre o segundo e o sexto dia após a indução do SE foi 

observado que os animais de todos os grupos experimentais epilépticos (GE2, GE5, GE14, 

GE30 e GE60) apresentaram uma redução significativa do peso corporal e, em seguida, o peso 

corpóreo dos animais foi recuperado, o qual se manteve estável no decorrer de todo o tempo 

experimental (dados não mostrados). 

As vísceras (fígado, rim, coração e pulmão) dos animais dos grupos com indução 

de SE foram submetidos à análises anatomopatológica e não apresentaram alterações 

macroscópicas visíveis que poderiam interferir indiretamente em possíveis alterações 

observadas no SNC. Além disso, as avaliações histopatológicas revelaram discreto edema 

intracelular nos hepatócitos e nas células renais apenas nos animais do grupo GE5 (Figura 5). 

 

5.3 Padrão da imunorreatividade para Ten-2  

A imunorreatividade à Ten-2 estava exclusivamente presente em neurônios do SNC 

nos animais dos grupos GCT e GCF (Figura 6B-D). Os perfis neuronais com imunorreatividade 

semelhante à Ten-2 (teneurin-2- like-immunoreactive, Ten-2-LI) exibiram dois padrões 

distintos de imunomarcações, associada à membrana celular (Figura 6C) ou distribuída pelo 

citoplasma do corpo neuronal e parte proximal do dendrito apical (Figura 6D). As áreas 

neuroanatômicas do SNC dos animais dos grupos GCT e GCF exibiram perfis neuronais Ten-

2-LI, preponderantemente distribuídos nas camadas V-VI do neocórtex (Figura 6A-B). 

Por outro lado, nos espécimes dos grupos com indução de SE, a distribuição da 

imunorreatividade a Ten-2 alterou significantemente. Além da presença de neurônios Ten-2-LI 

(dados não mostrados), foi também observado perfis astrocitários Ten-2-LI. Os perfis 

astrocitários Ten-2-LI exibiram imunorreatividade distribuída pelo citosol do corpo celular e 

nos prolongamentos astrocitários (Figura 7). 
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Figura 5. Fotomicrografias em campo claro de cortes histológicos do coração (A-B), rim (C-F) e fígado (G-H) dos grupos 

controle total (GCT) e epilepsia 5 dias (GE5) corados pela técnica da hematoxilina e eosina Observar em A-B que não são 

visíveis diferenças nas células musculares cardíacas entre o grupo controle (A) e GE5 (B). Observar em C o glomérulo renal 

com espaço de Bowman nítido (C, na seta) e os túbulos contorcidos proximais (D, nas setas) do grupo controle com 

características histológicas de normalidade e com nítida luz tubular (seta). Em E-F são notadas as mesmas estruturas renais 

com presença de discreto edema intracelular, resultando em diminuição do espaço de Bowman (E, nas setas) e da luz dos 

túbulos contorcidos proximais (F, nas setas). Em G-H são evidenciadas os hepatócitos posicionados próximos da veia 

centrolobular (vc) do lóbulo hepático. Observar que os sinusóides hepáticos são facilmente visualizados no grupo GCT (G, 

setas), enquanto são menos nítidos no grupo GE5 (H, nas setas), possivelmente em decorrência de edema intracelular.
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Figura 6. Fotomicrografias em campo claro de cortes histológicos frontais evidenciando a área somatossensorial primária 

(SSp) de animal pertencente ao grupo GCT submetidos à técnica histoquímica de coloração de Nissl (A) e imunoistoquímica 

para Ten-2 (B-D). Em A, observa-se a segmentação laminar das camadas corticais presentes na SSp. Em B, observa-se a 

preponderante distribuição dos perfis neuronais Ten-2-LI nas camadas V e VI do córtex cerebral. Em C (aumento da área 

evidenciada em B), observar os perfis neuronais Ten-2-LI com imunorreatividade associado à membrana celular (seta). Em D 

(aumento da área evidenciada em B), observar a imunorreatividade distribuída pelo citosol do corpo celular de perfis neuronais 

Ten-2-LI (setas) ou associada ao dendrito apical (cabeças de setas). Abreviaturas: I-VI, subdivisões da substância cinzenta 

cortical; SB, substância branca. 

Interessantemente, foi observado que os astrócitos reativos Ten-2-LI estavam 

distribuídos por diversas áreas telencefálicas e diencefálicas (Tabela 2). Alguns destes perfis 

astrocitários mostraram prolongamentos celulares em íntimo contato com vasos sanguíneos 

(Figura 8B). Além disso, nos animais do grupo GE60, especialmente em dois animais deste 

grupo, foi observado intensa degeneração tecidual unilateral no telencéfalo que se estendia da 

região motora em direção ao córtex piriforme (Figura 9). Nesta região, também foi evidente a 

presença de perfis astrocitários Ten-2-LI distribuídos pela substância branca subjacente, além 

de prolongamentos de perfis de astrócitos Ten-2-LI em íntimo contato com vasos sanguíneos 

(Figura 9).
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Figura 7. Fotomicrografias em campo claro (A-B) e em microscopia confocal a laser (C-E) de cortes histológicos frontais da área somatossensorial primária (SSp) submetidos às técnicas de 

imunoistoquímica (A-B, imunoperoxidase indireta; C-D, imunofluorescência indireta) de animal do grupo GE5. Em A, perfis astrocitários Ten-2-LI. Em B (aumento da área evidenciada em A), 

observar presença de perfis astrocitários Ten-2-LI, exibindo imunorreatividade associada ao citoplasma do corpo celular (setas) assim como nos prolongamentos astrocitário (cabeças de setas). 

Em C-E, observar perfis astrocitários exibindo Ten-2-LI (C), imunorreatividade para proteína ácida fibrilar glial (GFAP, D) e a colocalização entre Ten-2 e GFAP (E, nas setas). Núcleos corados 

com DAPI.
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Figura 8. Fotomicrografias em campo claro de corte histológico frontal de animal do grupo GE5 submetido à técnica de 

imunoistoquímica (imunoperoxidase indireta) evidenciando a região CA1 e giro denteado (DG) do hipocampo. Em A, perfis 

astrocitários Ten-2-LI no hipocampo. Em B (aumento da área evidenciada em A), observar perfis astrocitários Ten-2-LI na 

subdivisão CA1 do hipocampo, sendo evidenciado um astrócito enviando prolongamentos celulares em íntimo contato com 

um vaso sanguíneo (seta). Abreviação: CA1, subdivisão 1 do hipocampo; DG, giro denteado; vs, vaso sanguíneo. 

 

FIGURA 9. Fotomicrografias em campo claro de corte histológico frontal do SNC de animal do grupo GE60 submetido à 

técnica de imunoistoquímica (imunoperoxidase indireta) para identificação da Ten-2-LI. Em A, observar severa degeneração 

cortical, estendendo da região motora em direção ao córtex piriforme (setas). Em B (aumento da área evidenciada em A), notar 

a degeneração tecidual (área em destaque C) e a presença de perfis astrocitários Ten-2-LI na substância branca subjacente à 

região de degeneração tecidual (área em destaque D). Em C, observar a degeneração tecidual acentuada. Em D, observar a 

presença de perfis astrocitários Ten-2-LI (setas) presentes na substância branca e relacionados com vasos sanguíneos (cabeças 

de setas). Abreviação: cc: corpo caloso; CP: caudado-putamen; Ctx: córtex cerebral; vs: vaso sanguíneo. 



73 
 

5.4 Controle imuno-histoquímico 

Os controles da técnica imunoistoquímica (omissão de anticorpo primário ou 

omissão de anticorpos primário e secundário) evidenciaram total ausência de imunorreatividade 

em neurônios e/ou astrócitos (Figura 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Fotomicrografias em campo claro de cortes histológicos frontais da área somatossensorial primária (SSp) de animais 

dos grupos GE2 (A-B’) e GE5 (C-D’) submetidos à técnica de imunoistoquímica (imunoperoxidase indireta) com omissões do 

anticorpo primário anti-Ten-2 (A-A’, C-C’) e primário e secundário (B-B’, D-D’). Observar ausência de neurônios e astrócitos 

Ten-2-LI. Abreviação: -AC1, omissão do anticorpo primário anti-Ten-2; -AC1/-AC2, omissões dos anticorpos primário anti-

Ten-2 e anticorpo secundário especifico. 
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5.5 Análise da distribuição dos perfis astrocitários Ten-2-LI no SNC 

5.5.1 Análise Semi-quantitativa 

Os animais pertencentes aos grupos GCT e GCF mostraram completa ausência de 

perfis de astrócitos reativos Ten-2-LI. Por outro lado, os animais de todos os grupos com SE 

(GE2, GE5, GE14, GE30 e GE60) demonstraram uma significante presença de perfis 

astrocitários Ten-2-LI. A partir desta evidência, foi realizada um mapeamento da distribuição 

destas células no SNC, seguido de uma análise semi-quantitativa, baseada em escores da 

densidade destas imunomarcações (Tabela 2, Figura 11).  

Figura 11. Fotomicrografias em campo claro de cortes histológicos evidenciando o SNC com o padrão de densidade dos perfis 

astrocitários Ten-2-LI adotado neste estudo para a análise semi-quantitativa. Os símbolos , +, ++, +++, indicam, 

respectivamente, ausência, discreta, moderada e intensa densidade de perfis de astrócitos reativos Ten-2-LI.   

 

Telencéfalo: o telencéfalo, como comentado anteriormente, não foi observado 

perfis de astrócitos Ten-2-LI no córtex cerebral, em especial na área somatossensorial primária 

e córtex piriforme (Tabela 2, Figuras 12 e 13). A técnica de coloração de Nissl permitiu 

visualizar uma nítida organização celular nos núcleos da amígdala e núcleo endopiriforme e 

distribuição laminar (nas camadas I, II e III) dos neurônios residentes no córtex piriforme 

(Figura 13 A-A’). Interessantemente, no córtex cerebral dos animais pertencentes ao grupo GE2 

(Tabela 2), foi possível observar uma discreta imunomarcação dos perfis astrocitários Ten-2-

LI distribuídos entre as camadas corticais superficiais e profundas da área somatossensorial 

primária (camadas I-VI; Figura 12), com discreta preponderância nas camadas II e III (Figura 

12). A região cortical compreendendo as áreas ectorrinal, perirrinal, entorrinal e piriforme 

exibiu uma maior densidade de perfis astrocitários Ten-2-LI (Tabela 2, Figura 14) distribuídos 

entre as camadas I e II (Figura 14). Por outro lado, regiões como as áreas límbica, cingulada e 

septal, núcleo accumbens e corpo estriado (especificamente caudado-putamen) apresentaram 

relativamente uma maior densidade de perfis astrocitários Ten-2-LI quando comparado com as 

demais áreas encefálicas (Tabela 2). 
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Nos animais pertencentes ao grupo GE5, foi possível observar maior densidade de 

perfis astrocitários Ten-2-LI no córtex cerebral e nas demais áreas do SNC (Tabela 2). As 

regiões do córtex piriforme, entorrinal, perirrinal, endorrinal e ectorrinal permaneceram 

semelhantes ao observado nos animais do grupo GE2, ou seja, os perfis astrocitários Ten-2-LI 

estavam preponderantemente localizados nas camadas I e II (Figura 14). É interessante 

mencionar que os animais deste grupo experimental mostraram uma significante região de 

degeneração tecidual nas áreas transicionais entre córtex piriforme com à área amigdalóide 

(Figura 14). 

Figura 12. Fotomicrografias em campo claro de cortes histológicos frontais do SNC dos diferentes grupos experimentais (GCT, 

GCF, GE2, GE5, GE14, GE30 e GE60) evidenciando a região da área somatossensorial primária (SSp), submetidos às técnicas 

de coloração de Nissl (a esquerda) e imunoistoquímica (imunoperoxidase indireta). Observar a total ausência de perfis 

astrocitários Ten-2-LI nos grupos GCT, GCF, GE14, GE30 e GE60. Por outro lado, observar discreta (+) e intensa (+++) 

presença de perfis astrocitários Ten-2-LI nos grupo GE2 e GE5, respectivamente. 

 

Nos animais pertencentes ao grupo GE14 foi evidenciado uma severa alteração no 

padrão de distribuição dos perfis astrocitários Ten-2-LI, na qual áreas determinadas áreas do 

SNC que exibiam tais células no grupo GE5, mostraram total ausência destas imunomarcações 

no grupo GE14 (Tabela 2). Entretanto, as áreas do córtex temporal (piriforme, ectorrinal, 

entorrinal e perirrinal) mantiveram as imunomarcações dos perfis astrocitários nas camadas 

mais superficiais (camadas I e II), porém com densidade moderada (Figura 14). Nesta mesma 
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região encefálica, similar aos animais do grupo GE5, foi observada uma significante região de 

degeneração tecidual nas camadas mais profundas do córtex piriforme com transição à área 

amigdalóide (Figura 14). Finalmente, nos animais dos grupos GE30 e GE60, a distribuição 

quanto aos perfis astrocitários Ten-2-LI no córtex cerebral foram semelhantes ao do grupo 

GE14 (Figuras 12 e 14, Tabela 2), permanecendo a região de degeneração tecidual na região 

temporal (Figura 14).   

 

Figura 13. Fotomicrografias em campo claro de cortes histológicos frontais do SNC de animal do grupo GCT submetidos à 

técnica de coloração de Nissl (A-A’) e imunoistoquímica (B-B’) evidenciando o córtex piriforme, núcleo endopiriforme e 

núcleos da amígdala. Observar em A-A’ organização celular e laminar nas camadas I, II e III do córtex piriforme e núcleos da 

amigada. Em B-B’ observar a ausência de perfis astrocitários Ten-2-LI nas camadas I, II e III do córtex piriforme, assim como 

em núcleos da amígdala. Abreviaturas: I, camada I do córtex piriforme; II, camada II do córtex piriforme; III, camada III do 

córtex piriforme; BLAa, núcleo basolateral da amígdala, parte anterior; BLAp, núcleo basolateral da amígdala, parte posterior; 

BMAp, núcleo medial da amígdala, parte posterior; CEA, núcleo central da amígdala; ec, capsula externa; EPd, núcleo 

endopiriforme; LA, núcleo lateral da amígdala; MEApd, núcleo medial da amígdala, parte póstero-dorsal; st, estria terminal. 
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Figura 14. Fotomicrografias em campo claro de cortes histológicos frontais do SNC dos animais de todos os grupos 

experimentais SE (GE2, GE5, GE14, GE30 e GE60) submetidos à técnica de coloração de Nissl (A-A’) e imunoistoquímica 

(imunoperoxidase indireta, B-F’) evidenciando o córtex piriforme, núcleo endopiriforme e núcleos da amígdala. Observar em 

A-A’ (**) desorganização celular na região transicional entre as camadas laminares (I, II e III) do córtex piriforme, assim com 

uma discreta desorganização laminar nas camadas I, II e III desta mesma região. Em B-F’ observar a presença de perfis 

astrocitários Ten-2-LI em todos os grupos SE (GE2, GE5, GE14, GE30 e GE60) circundando área de degeneração tecidual 

(**). Abreviaturas: I, camada I do córtex piriforme; II, camada II do córtex piriforme; III, camada III do córtex piriforme; BLAa, 

núcleo basolateral da amígdala, parte anterior; BLAp, núcleo basolateral da amígdala, parte posterior; BMAp, núcleo medial 

da amígdala, parte posterior; ec, capsula externa; EPD, núcleo endopiriforme; LA, núcleo lateral da amígdala; MEApd, núcleo 

medial da amígdala, parte póstero-dorsal; opt, trato ótico; st, estria terminal. 

 

Hipocampo: o perfis astrocitários Ten-2-LI foram observados nas camadas stratum 

oriens, stratum radiatum e piramidal nas subdivisões CA1, CA2 e CA3, assim como nas 

camadas molecular, granular e polimórfica do giro denteado nos animais pertencentes ao grupo 
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GE2 (Figura 15, Tabela 2). Neste mesmo grupo experimental, quando presente o stratum 

lucidum da subdivisão CA3, não foram observados perfis astrocitários Ten-2-LI (Figura 15). 

Nos animais do grupo GE5, a distribuição entre as camadas laminares das subdivisões CA1, 

CA2, CA3 e giro denteado do hipocampo foi similar ao observado no grupo GE2, porém com 

maior densidade de imunomarcação (Figura 15). Entretanto, quando presente o stratum lucidum 

da subdivisão CA3 do hipocampo, foi observado a presença de perfis astrocitários Ten-2-LI, de 

forma distinta aquela notada no grupo GE2 (Figura 15). Nos animais dos grupos GE14, GE30 

e GE60 foi observado que o padrão de distribuição laminar em todas as subdivisões do 

hipocampo foi semelhante ao grupo GE2, porém com menor densidade de imunomarcação 

(Tabela 2). É interessante mencionar a presença de astrócitos Ten-2-LI na fímbria do 

hipocampo nos animais dos grupo GE60 (Figura 16).  

 

Amígdala: nos animais pertencentes ao grupo GE2, foram observados astrócitos 

Ten-2-LI distribuídos por vários núcleos da amígdala (Tabela 2), e, quando presente, a 

imunorreatividade observada foi moderada de acordo com o padrão estabelecido para este 

estudo. Nos animais pertencentes ao grupo GE5 apresentou similar distribuição de perfis 

astrocitários Ten-2-LI, porém a imunorreatividade foi mais intensa (Tabela 2, Figura 17). Por 

sua vez, nos animais pertencentes ao grupo GE14 foi observado a persistência de perfis 

astrocitários Ten-2-LI, porém com menor densidade de imunorreatividade; com exceção do 

núcleo central da amígdala (parte central, capsular, lateral e medial) que não exibiu 

imunorreatividade. Nos animais do grupo GE30, ainda foi observada a presença de perfis 

astrocitários Ten-2-LI em alguns núcleos da amígdala, tais como núcleo basolateral, anterior, 

medial, lateral e núcleos amigdalóides cortical e intercalado (Tabela 2). Por sua vez, os 

parâmetros observados nos animais do grupo GE60 seguiram relativa semelhança com os 

achados nos animais do grupo GE30, com exceção do núcleo basolateral, no qual a densidade 

de imunorreatividade foi moderada (Tabela 2). 

 

Diencéfalo: nos núcleos talâmicos e hipotalâmicos também foram observados 

perfis astrocitários Ten-2-LI. Nos animais do grupo GE2 foi observado imunorreatividade de 

intensidade moderada presente nos núcleos paratenial, anteroventral e de reunião (reuniens 

nucleus) do tálamo (Tabela 2).  
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Figura 15. Fotomicrografias em campo claro de cortes histológicos frontais do SNC submetidos às técnicas de Nissl (A, animal 

pertencente ao grupo GCT) e imunoistoquímica (imunoperoxidase indireta) para Ten-2 de animais pertencentes aos grupos 

GCT (B-D), GE2 (E-G) e GE5 (H-J) evidenciando o hipocampo. Observar em A, as subdivisões do hipocampo. Em B, C e D, 

observar ausência de perfis astrocitáriosTen-2-LI no hipocampo (B), subdivisão CA3 (C) e giro denteado (D) de animal do 

grupo GCT. Em E, F e G, observar moderada intensidade (++) de perfis astrocitários Ten-2-LI no hipocampo (E), subdivisão 

CA3 (F) e giro denteado (G). No stratum lucidum (F, asteriscos) da subdivisão CA3 do hipocampo, observar ausência de perfis 

astrocitários Ten-2-LI. Em H, I e J, observar intensa imunorreatividade (+++) dos astrócitos no hipocampo (H), subdivisão 

CA3 (I) e giro denteado (J). As delimitações das subdivisões da formação hipocampal seguiram as denominações de Swanson 

1991. Abreviaturas: CA1, corno de Amon 1; CA2, corno de Amon 2; CA3, corno de Amon 3; DG, giro denteado.   

 

Por outro lado, nos animais do grupo GE5 foi observado uma alteração no padrão 

de imunorreatividade em diversos núcleos diencefálicos, os quais são evidenciados na tabela 2. 

Perfis astrocitários Ten-2-LI circundavam ou delimitavam alguns núcleos do tálamo, tais como 

o núcleo reticular e o anteromedial (Figura 18).  
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Figura 16. Fotomicrografias em campo claro de corte histológico frontal do SNC de animal pertencente ao grupo GE60 

submetidos à técnica de imunoistoquímica (imunoperoxidase indireta) para Ten-2 evidenciando porções do hipocampo, tálamo 

e fimbria hipocampal. Em A, observar a região lateral da subdivisão CA3 do hipocampo e a fimbria (FI) exibindo perfis 

astrocitários Ten-2-LI. Em B, observar com maior resolução a área destacada em A, evidenciando perfis astrocitários Ten-2-

LI (setas) distribuídos na fímbria do hipocampo.  As delimitações das subdivisões da formação hipocampal seguiram as 

denominações de Swanson 1991. Abreviaturas: CA3, corno de Amon 3; fi, fímbria; TA, tálamo; VL, ventrículo lateral, V3, 

terceiro ventrículo.                         

 

Os animais dos grupos GE14 e GE30 mostraram uma significante diminuição da 

imunorreatividade dos perfis astrocitários Ten-2-LI em diversos núcleos diencefálicos, quando 

comparado com os animais do grupo GE5 (Tabela 2). Entretanto, alguns núcleos talâmicos, tais 

como anteromedial, laterodorsal, ventroanterolateral e póstero-lateral, exibiram persistência de 

perfis astrocitários Ten-2-LI (Tabela 2). Por fim, nos animais do grupo GE60, quando 

comparados com os animais de 30 dias, foi observado uma maior densidade de perfis 

astrocitários Ten-2-LI nos núcleos anteromedial, centromedial, intermediodorsal, laterodorsal, 

paratenial, de reunião (reuniens nucleus), mediodorsal, talâmico ventral e complexo talâmico 

ventroanterolateral (Tabela 2).  
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Figura 17. Fotomicrografias em campo claro de cortes histológicos frontais do SNC de animal pertencente ao grupo GE5 

submetidos às técnicas de coloração de Nissl (A) e imunoistoquímica (imunoperoxidase indireta) para Ten-2 (B). Em A, 

observar as principais subdivisão citoarquitetônicas deste corte histológico submetido à técnica de coloração de Nissl e, em B 

as áreas neuroanatômicas com presença de perfis astrocitários Ten-2-LI. Em C, observar em maior resolução a área destacada 

em B, evidenciando o núcleo central da amígdala com intensa densidade de perfis astrocitários Ten-2-LI. Em D, observar em 

maior resolução a região destacada em C exibindo perfis astrocitários Ten-2-LI no núcleo central da amígdala (CEA). As 

divisões citoarquitetônicas seguiram as denominações de Swanson, 1991. Abreviaturas: AAA, área amigdalóide anterior; AHN, 

núcleo hipotalâmico anterior; Alp, área insular agranular; AP, anteroposterior; ARH, núcleo arqueado do hipotalâmico; BMA, 

núcleo basolateral da amígdala; CAO, núcleo cortical da amígdala; CA1, subdivisão 1 do hipocampo; CA3, subdivisão 3 do 

hipocampo; CEA, núcleo central da amígdala; CP, caudado-putamen; fx, fórnix; DG, giro denteado; fi, fímbria; GP, globo 

pálido; int, cápsula interna; LHA, área hipotalâmica lateral; MO, área motora; opt, trato óptico; PAA, área amígdala-piriforme; 

PIR, área piriforme; PVH, núcleo hipotalâmico paraventricular; RSP, área retrosplenial; sm, estria medular; SSp, área 

somatossensorial primária, SSs, área somatossensorial suplementar; SO, núcleo supra-óptico; st, estria terminal; sup, comissura 

supra-óptica; TA, tálamo; VISC, área visceral; VL, ventrículo lateral; V3, terceiro ventrículo. 
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Figura 18. Fotomicrografias em campo claro de cortes histológicos frontais do SNC do grupo GE5 submetidos às técnicas de 

Nissl (A) e imunoistoquímica (imunoperoxidase indireta) para Ten-2 (B). Em A, observar a divisão citoarquitetônica do tálamo 

e hipotálamo. Em B, observar a presença de perfis astrocitários Ten-2-LI distribuídos no tálamo e circunscrevendo alguns 

núcleos talâmicos (setas). As delimitações das subdivisões dos núcleos do tálamo e hipotálamo seguiram as denominações de 

Swanson 1991. Abreviaturas: a: núcleo hipotalâmico anterior, parte anterior; AHNc: núcleo hipotalâmico anteroventral, parte 

central;  AMd: núcleo talâmico ânteormedial; ARH: núcleo arqueado do hipotálamo; AV: núcleo hipotalâmico anteroventral; 

DG: giro denteado, fx: coluna do fórnix; int: cápsula interna; LHA: área hipotalâmica lateral; opt: trato óptico; PT: núcleo 

parataenial; PVH: núcleo hipotalâmico paraventricular; PVT: núcleo talâmico paraventricular; SO: núcleo supra-óptico; RE: 

núcleo de reunião; RT: núcleo talâmico reticular; V3: terceiro ventrículo. 
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Tabela 2. Distribuição de astrócitos imunorreativos à Ten-2 (perfis astrocitários Ten-2-LI) no SNC dos animais dos grupos 

GCT, GCF, GE2, GE5, GE14, GE30 e GE60. Sinais , +, ++, +++ indicam, respectivamente, ausência, baixa, média e alta 

intensidade de astrócitos Ten-2-LI nas diversas divisões neuroanatômicas do encéfalo. Abreviaturas seguiram as denominações 

de Swanson 1991. 

 

ÁREAS ENCEFÁLICAS GCT  GCF GE2  GE5  GE14   GE30      GE60     

Área orbital, parte lateral (ORBl) - - + +++ + + - 

Área orbital, parte ventrolateral (ORBvl) - - + +++ + + - 

Área orbital, parte medial (ORBm) - - + +++ - - - 

Área pré-limbica (PL) - - ++ +++ - - - 

Área somatossensorial primária (SSp) - - + +++ - - - 

Área somatossensorial suplementar (SSs) - - + +++ - - - 

Área cingulada anterior, parte ventral (ACAv) - - ++ +++ - - - 

Área cingulada anterior, parte dorsal (ACAd) - - ++ +++ - - - 

Área infralímbica (ILA) - - ++ +++ - - - 

Taenia tecta (TTd) - - + +++ - - - 

Área insular agranular, parte ventral (Alv) - - + +++ + - - 

Área insular agranular, parte dorsal (Ald) - - + +++ + - - 

Área visceral (VISC) - - + +++ - - - 

Área gustatória (GU) - - + +++ - - - 

Área pirirforme (PIR) - - ++ +++ ++ ++ ++ 

Área entorrinal (ENTI) - - ++ +++ ++ ++ ++ 

Área ectorrinal (ECT) - - ++ +++ ++ ++ ++ 

Área perirrinal (PERI) - - ++ +++ ++ ++ ++ 

Área posterior de associação, região parietal (PTLp) - - + +++ - - - 

Área visual primário (VISp) - - + +++ - - - 

Área visual anteromedial (VISam) - - + +++ - - - 

Área visual rostrolateral (VISrl) - - + +++ - - - 

Área visual anterolateral (VISal) - - + +++ - - - 

Área de associação temporal ventral (TEv) - - + +++ - - - 

Núcleo accumbens (ACB) - - ++ +++ - - - 

Tubérculo olfatório (OT) - - + ++ - - - 

Núcleo septal lateral, parte intermédia (LSi) - - - ++  - - - 

Núcleo septal lateral, parte ventral (LSv) - - ++ +++ - - - 

Núcleo caudado-putamen - - ++ +++ - - - 

Clastrum (CLA) - - ++ +++ - - - 

Palidum  - - + +++ - - - 

Ilhas de Calleja - - + +++ - - - 

Núcleo endoperiforme, parte dorsal (EPd) - - + +++ - - - 

Núcleo endoperiforme, parte ventral (EPv) - - + +++ - - - 

Tenia tecta, parte dorsal (TTd) - - + +++ - - - 

Tenia tecta, parte ventral (TTv) - - + +++ - - - 
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ÁREAS ENCEFÁLICAS GCT  GCF GE2  GE5  GE14   GE30      GE60     

Corpo caloso (CC) - - - - - - ++ 

Núcleo olfatório anterior (AONpv) - - + +++ - - - 

Região CA1 - - ++ +++ ++ + + 

Região CA2 - - ++ +++ ++ + + 

Região CA3 - - ++ +++ ++ + + 

Região CA4 - - ++ +++ ++ + + 

Giro denteado - - ++ +++ ++ + + 

Fímbria do Hipocampo - - - - - - ++ 

Fissura do Hipocampo - - - - - - ++ 

Área amigdalóide anterior (AAA) - - ++ +++ ++ + + 

Núcleo amigdalóide basolateral (BLA) - - ++ +++ + + ++ 

Núcleo amigdalóide basolateral, parte anterior 

(BLAa) - - ++ +++ + + ++ 

Núcleo amigdalóide basolateral, parte posterior 

(BLAp) - - ++ +++ + + ++ 

Núcleo amigdalóide basolateral (BMA) - - ++ +++ + + ++ 

Núcleo amigdalóide basolateral, parte posterior 

(BMAp) - - ++ +++ + ++ ++ 

Núcleo central da amígdala (CEA) - - ++ +++ - - - 

Núcleo central da amígdala, parte capsular (CEAc) - - ++ +++ - - - 

Núcleo central da amígdala, parte lateral (CEAI) - - ++ +++ - - - 

Núcleo central da amígdala, parte medial (CEAm) - - ++ +++ - - - 

Núcleo amigdalóide cortical, parte anterior (COAa) - - ++ +++ ++ + + 

Núcleo amigdalóide intercalado (IA) - - ++ +++ ++ ++ ++ 

Núcleo lateral da amígdala (LA) - - ++ +++ ++ ++ ++ 

Núcleo medial da amígdala (MEA) - - ++ +++ ++ - - 

Núcleo medial da amígdala, parte anterodorsal 

(MEAad) - - ++ +++ ++ - - 

Núcleo medial da amígdala, posterodorsal (MEApd) - - ++ +++ ++ - - 

Núcleo medial da amígdala, parte posteroventral 

(MEApv) - - ++ +++ ++ - - 

Núcleo posterior da amígdala (PA) - - ++ +++ ++ - - 

Área piriforme-amigdalóide (PAA) - - ++ +++ ++ - - 

Núcleo anteromedial, parte dorsal(AMd) - - - +++ + + + 

Núcleo anteroventral (AV) - - + ++ - - - 

Núcleo centro medial (CM) - - - +++ - - + 

Campus de Forel (FF) - - - ++ - - - 

Núcleo interoanterodorsal (IAD) - - - ++ - - - 

Núcleo interoanteromedial (IAM) - - - ++ - - - 

Núcleo intermediodorsal (IMD) - - - ++ - - + 

Núcleo láterodorsal (LD) - - - ++ + ++ ++ 

Complexo talâmico ventroanterolateral (VAL)  - - - +++ + + + 

Núcleo paratenial (PT) - - + +++ - - + 

Núcleo de reunião (RE) - - + +++ - - + 

Núcleo mediodorsal (MD)  - - - ++ - + + 
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ÁREAS ENCEFÁLICAS GCT  GCF GE2  GE5  GE14   GE30      GE60     

Núcleo reticular (RT) - - - ++ - - - 

Núcleo ventral póstero-lateral (VPL) - - - ++ - - - 

Núcleo talâmico póstero-lateral (LP) - - - ++ + + - 

Núcleo ventral póstero-medial (VPM) - - - ++ - - + 

Núcleo talâmico ventromedial - - - ++ - - + 

Fonte: do autor. 

 

5.5.2 Análise Quantitativa  

5.5.2.1 Imunorreatividade associada à Ten-2 

Algumas áreas do SNC com considerável alteração na densidade de perfis 

astrocitários Ten-2-LI, observados na análise semi-quantitativa, foram selecionadas para 

análise quantitativa baseada na densidade de imunorreatividade (porcentagem de pixels/área). 

Para isto, foram selecionados o SSp (neocórtex), córtex piriforme (paleocórtex), subdivisão 

CA3 do hipocampo e núcleo central da amígdala. Além disso, o hipocampo e o SSp foram 

selecionados e avaliadas quanto as possíveis alterações na expressão gênica para Ten-2, TCAP-

2 e LPHN1 através da técnica de reação em cadeia da polimerase em tempo real (qPCR). 

Área somatossensorial primária (SSp) 

Dentre os tempos experimentais analisados neste estudo foi observado que os 

animais do grupo GCT (33,15 ± 4,53 µm2; 0,33 % ± 0,04 %) e GCF (31,92 ± 3,68 µm2;            

0,03 %) apresentaram as menores médias na densidade de imunorreatividade associada à Ten-

2 (Figura 19). Vale ressaltar que neste caso, a imunorreatividade esteve presente apenas em 

neurônios que constitutivamente expressam Ten-2. Por outro lado, nos animais do grupo GE2, 

observou-se um aumento na densidade de imunorreatividade para a Ten-2, sendo que além da 

presença de perfis neuronais Ten-2, foi também observado um acréscimo de imunorreatividade 

decorrente dos perfis astrocitários Ten-2-LI.  A média de imunorreatividade no grupo GE2 foi 

de 259,41 µm2 (± 21,80) representando 2,59 % (± 0,21 %) da área total, a qual apresentou 

diferenças estatisticamente significantes com os grupos GCT (p = 0,0446) e GCF (p = 0,0429; 

Figura 19). Nos animais dos grupos GE5 foi evidenciado o pico de densidade de 

imunorreatividade para Ten-2-LI (1.443,83 µm2 ± 121,87; 14,43 % ± 1,21 %) dentre todos os 

tempos experimentais analisados (Figura 19), com diferenças estatisticamente significantes (p 

< 0,0001) com os demais grupos experimentais (GCT, GCF, GE2, GE14, GE30 e GE60) 

(Figura 19). Por outro lado, nos animais dos grupos GE14 (59,98 µm2; ± 11,95; 0,59 %                   

± 0,11 %), GE30 (117,46 µm2; ± 19,03; 1,17 % ± 0,19 %) e GE60 (90,15 µm2; ± 23,19; 0,90 % 

±0,23 %), foi observado uma significante diminuição na densidade de imunorreatividade para 
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a Ten-2 nesta região telencefálica. Estatisticamente não houve diferenças significantes entre 

esses grupos experimentais (Figura 19). 

Subdivisão CA3 do hipocampo  

Na subdivisão CA3 do hipocampo, assim como na área somatossensorial primária, 

nos animais dos grupos GCT (62,37 µm2 ± 4,63; 0,62 % ± 0,04 %) e GCF (57,76 µm2 ± 3,46; 

0,57 % ± 0,03 %) foram evidenciadas as menores densidades de imunorreatividade associada à 

Ten-2-LI (Figura 19). Por outro lado, nos animais do grupo GE2 foi evidenciado um aumento 

na densidade de imunorreatividade associada à Ten-2 (436,41 µm2 ± 55,73; 4,36 % ± 0,55 %) 

com diferenças estatísticas significantes em relação aos grupos GCT e GCF (p < 0,0001), GE30 

(p = 0,0001) e GE60 (p < 0,0001) (Figura 19). Nos animais do grupo GE5 foi evidenciado, 

assim como na área somatossensorial primária, o pico na densidade de imunorreatividade 

associada à Ten-2 (1.351,76 µm2 ± 71,52; 13,51 % ± 0,71 %) com diferenças estatisticamente 

significantes (p < 0,001) quando comparado com os demais grupos experimentais (Figura 19). 

Vale ser ressaltado, que a densidade de imunorreatividade no hipocampo dos animais dos 

grupos SE é decorrente da presença de perfis astrocitários Ten-2-LI, uma vez que não são 

claramente observados perfis neuronais Ten-2-LI nesta região encefálica. 

Nos animais do grupo GE14, de maneira distinta àquela observada na área 

somatossensorial primária, foi notada uma persistência (365,46 µm2 ± 59,71; 3,65 % ± 0,59 %) 

da imunorreatividade para Ten-2 (Figura 19). Diferenças significantes foram observadas com 

os grupos GCT (p = 0,0007) e GCF (p = 0,0008), GE30 (p = 0,0018) e GE60 (p = 0,0006; 

Figura 19). Por fim, foi observado uma diminuição na densidade da imunorreatividade para 

Ten-2 nos grupos GE30 (82,15 µm2 ± 23,36; 0,82 % ± 0,23 %) e GE 60 (54,40 µm2 ± 6,38; 

0,54 % ± 0,06 %), sem diferenças estatísticas significantes entre esses grupos (Figura 19). 

 

Núcleo central da amígdala  

No núcleo central da amígdala para os grupos GCT (30,55 µm2 ± 4,92; 0,30 %            

± 0,04 %) e GCF (30,17 µm2 ± 4,42; 0,30 % ± 0,04 %) foi observado, mais uma vez, uma menor 

densidade de imunorreatividade associada à Ten-2 (Figura 19). No grupo GE2, foi observado 

um aumento (582, 45 µm2 ± 111,63; 5,82 % ± 1,11 %) na densidade de imunorreatividade, 

exibindo diferenças estatisticamente significantes com os grupos GCT, GCF, GE30, GE60 (p 

< 0,0001) e com o grupo GE14 (p = 0,0005; Figura 19). Nos animais do grupo GE5, foi também 

observado o pico (1.311,38 µm2 ± 66,29; 13,11 % ± 0,66 %) de densidade de imunorreatividade, 

com diferenças estatísticas significantes com os demais grupos experimentais (p < 0,0001; 
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Figura 19). Nos grupos GE14 (142,60 µm2 ± 50,61; 1,84 % ± 0,50 %), GE30 (23,49 µm2 ± 

3,15; 0,23 % ± 0,03 %) e GE60 (45,77 µm2 ± 2,50; 0,45 % ± 0,20 %) foi observado uma 

diminuição na densidade de imunorreatividade para Ten-2, não apresentando diferenças 

estatísticas significantes entre esses grupos, assim como em relação aos grupos GCT e GCF 

(Figura 19). 

Córtex piriforme 

No córtex piriforme foi observado uma menor densidade de imunorreatividade para 

Ten-2 nos grupos GCT (14,36 µm2 ± 3,96; 0,14 % ± 0,03 %) e GCF (37,12 µm2 ± 5,02;           

0,37 % ± 0,05 %). Nos animais do grupo GE2, foi observado aumento (347,36 µm2 ± 25,65; 

3,47 % ± 0,25 %) na densidade de imunorreatividade (Figura 19). Mais uma vez, no grupo GE5 

foi observado uma maior (1.391,66 µm2 ± 123,94; 13,91 % ± 1,23 %) densidade de 

imunorreatividade para Ten-2 (Figura 19). De forma interessante, foi observado uma 

significante persistência na densidade de imunorreatividade nos grupos GE14 (782,66 µm2         

± 48,47; 7,82 % ± 0,48 %), GE30 (521,94 µm2 ± 29,77; 5,21% ± 0,29 %) e GE60 (451,18 µm2 

± 35,98; 4,51 % ± 0,35 %). Estatisticamente foram observadas diferenças significantes entre o 

grupo GE2 com os grupos GCT (p = 0,0045) e GCF (p = 0,0089), além de diferenças entre o 

grupo GE5 com os grupos GCT, GCF, GE2, GE14, GE30 e GE60 (p < 0,0001) (Figura 19). 

Também foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre o grupo GE14 com 

os grupos GCT, GCF (p < 0,0001), GE2 (p = 0,0002), GE30 (p = 0,0366) e GE60 (p = 0,0047; 

Figura 19). Por fim, o grupo GE30 apresentou diferenças significantes com os grupos GCT e 

GCF (p < 0,0001), assim como entre o grupo GE60 com os grupos GCT (p = 0,0002) e GCF   

(p = 0,0004; Figura 19). 

 

5.5.2.2 Expressão gênica da Ten-2, TCAP-2 e LPHN1 na área somatossensorial primária 

(SSp) e hipocampo 

Algumas áreas do SNC exibindo significantes alterações na densidade de 

imunorreatividade para a Ten-2 foram selecionadas para verificar possíveis variações na 

expressão gênica para a Ten-2, TCAP-2 e LPHN1. Para isto, foram selecionados amostras da 

área somatossensorial primária (SSp) e do hipocampo para análises pela técnica de qPCR. 

Amostras da SSp dos grupos GCT (0,775 ± 0,199) e GCF (0,988 ± 0,385) 

apresentam médias da expressão gênica relativa (QR) da Ten-2 menores que o grupo GE2 

(1,175 ± 0,157). No grupo GE5 (2,084 ± 0,314) foi observado um maior nível de expressão 

gênica relativa para a Ten-2 com diferenças estatisticamente significantes com os grupos GCT 
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(p = 0,0051), GCF (p = 0,0269), GE14 (p = 0,0029) e GE30 (p = 0,0161) (Figura 20). Nos 

grupos GE14 (p = 0,703 ±0,207), GE30 (0,921 ± 0,298) e GE60 (1,657 ±0,035) foi observado 

uma redução na expressão gênica relativa da Ten-2 quando comparada com o grupo GE5 

(Figura 20). No hipocampo, os grupos GCT (0,269 ± 0,042) e GCF (0,468 ±0,158) 

apresentaram as menores médias de expressão gênica relativa para a Ten-2 (Figura 20). 

Entretanto, foi observado o maior nível de expressão gênica para a Ten-2 nos grupos GE2 

(2,292 ±0,895) e GE5 (2,719 ± 0,335) (Figura 20). Enquanto, nos grupos GE14 (1,094 ± 0,271), 

GE30 (1,143 ± 0,314) e GE60 (1,408 ± 0,524) foi observado uma redução na expressão gênica 

para Ten-2 em relação aos grupos GE2 e GE5 (Figura 20). Diferenças estatísticas foram notadas 

entre o grupo GE2 com os grupos GCT (p = 0,0022), GCF (p = 0,0057) e, entre o grupo GE5 

com os grupos GCT (p = 0,0019) e GCF (p = 0,0050) (Figura 20).  

A expressão gênica relativa para o TCAP-2 na SSp se comportou relativamente de 

forma distinta à Ten-2 (Figura 20). Os grupos GCT (0,955 ± 0,126), GCF (0,924 ± 0,236) e 

GE2 (0,922 ± 0,149) apresentaram discretas diferenças (Figura 20). O grupo GE5 (1,258 ± 

0,163), GE30 1,223 ± 0,135) e GE60 (1,424 ± 0,125) exibiram um maior nível de expressão 

gênica relativa para o TCAP-2 (Figura 20). Por outro lado, o grupo GE14 (0,638 ± 0,043) 

apresentou a menor média dentre todos os grupos experimentais analisados (Figura 20). 

Diferenças estatísticas foram observadas apenas entre o grupo GE5 com o grupo GE14 (p = 

0,0347) e, entre o grupo GE14 com o grupo GE60 (p = 0,0018) (Figura 20). No hipocampo, os 

grupos GCT (0,241 ± 0,034) e GCF (0,378 ± 0,023) apresentaram as menores médias para a 

expressão gênica do TCAP-2 (Figura 20). No grupo GE2 (2,589 ± 0,638) foi observado um 

aumento significativo na expressão gênica para o TCAP-2, sendo que o maior nível de 

expressão também foi no grupo GE5 (2,732 ± 0,644) (Figura 20). Os grupos GE14 (2,019 ± 

0,364), GE30 (1,480 ± 0,233) e GE60 (0,854 ± 1,180) exibiram uma redução significativa na 

expressão gênica para o TCAP-2 (Figura 20). Diferenças estatísticas foram evidentes entre o 

grupo GE2 com os grupos GCT (p = 0,0008), GCF (p = 0,0018) e GE60 (p = 0,0208) (Figura 

20); assim como foram observadas diferenças significantes entre o grupo GE5 com os grupos 

CGT (p = 0,0004), GCF (p = 0,0008) e GE60 (p = 0,0101) e, entre o grupo GE14 com os grupos 

GCT (p = 0,0167) e GCF (p = 0,0328) (Figura 20). 

Em relação à expressão gênica relativa da LPHN1 na SSp, as maiores médias foram 

observadas nos grupo GE2 (1,592 ± 0,296) e GE5 (1,864 ± 0,341) (Figura 20). Por outro lado, 

os grupos GCT (0,750 ± 0,116), GCF (0,711 ± 0,235) e GE14 (0,783 ± 0,183) apresentam as 

menores médias dentre todos os grupos experimentais analisados (Figura 20). Por sua vez, nos 

grupos GE30 e GE60 foi observado um aumento na expressão gênica relativa em relação ao 
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grupo GE14, porém sem diferenças estatisticamente significantes (Figura 20). Nesta região 

analisada, apenas foi observado diferenças significantes entre o grupo GE5 com os grupos GCT 

(p = 0,0438) e GCF (p = 0,0338) (Figura 20). No hipocampo, o maior nível de expressão gênica 

relativa para a LPHN1 foi observado no grupo GE2 (3,144 ± 0,739) (Figura 20) com diferenças 

estatisticamente significantes com os grupos GCT e GCF (p < 0,0001), GE14 (p = 0,0369), 

GE30 (p = 0,0008) e GE60 (p = 0,0007) (Figura 20). No grupo GE5 (2,473 ± 0,241) foi 

observado uma discreta redução na expressão gênica relativa para a LPHN1 quando comparado 

com o grupo GE2 (Figura 20). Diferenças estatísticas foram evidentes entre o grupo GE5 com 

os grupos GCT (p = 0,0006), GCF (p = 0,0007), GE30 (p = 0,0366) e GE60 (p = 0,0318) (Figura 

20). Os grupos GCT (0,261 ± 0,070) e GCF (0,290 ± 0,048) apresentaram as menores médias 

entre os grupos experimentais (Figura 20). Por sua vez, os grupos GE14 (1,659 ± 0,459), GE30 

(0,987 ± 0,199) e GE60 (0,960 ± 0,134) apresentaram uma redução na expressão gênica relativa 

para LPHN1 em relação aos grupos GE2 e GE5 (Figura 20).      

 

5.5.3 Astrócitos Ten-2-LI se localizam em regiões encefálicas com presença de 

degeneração neuronal 

Através da técnica de coloração histoquímica fluorescente utilizando Fluoro-Jade 

C em cortes histológicos dos animais de todos os grupos experimentais com indução de 

epilepsia (GE2, GE5, GE14, GE30 e GE60) foi possível evidenciar a presença de perfis 

neuronais em processos de degeneração em diversas subdivisões neuroanatômicas, tais como a 

área somatossensorial primária, córtex piriforme, tálamo e hipocampo. De forma interessante, 

onde foram evidenciados a presença de perfis neuronais positivos para a coloração histoquímica 

empregando-se o Fluoro-Jade C também foram observados a presença de perfis astrocitários 

reativos Ten-2-LI (Figura 21-23). 
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Figura 19. Porcentagem de densidade de imunorreatividade (pixels/área) para Ten-2 na área somatossensorial primária (A), 

subdivisão CA3 do hipocampo (B), núcleo central da amígdala (C) e córtex piriforme (D) entre os diferentes grupos 

experimentais. Observar que os grupos GE2 e GE5 são aqueles que mostram significantes aumento na imunorreatividade para 

Ten-2 em comparação aos demais grupos experimentais. Em A, * diferenças significantes entre o grupo GE2 com os grupos 

GCT e GCF (p < 0,05); ** diferenças significantes entre GE5 e demais grupos experimentais (p < 0,0001). Em B, * diferenças 

significantes entre o grupo GE2 com os grupos GCT e GCF (p < 0,0001); ** diferenças significantes entre o grupo GE5 com 

os demais grupos experimentais (p < 0,0001); *** diferenças significantes entre o grupo GE14 com os grupos GCT, GCF e 

GE60 (p < 0,001); + diferença significante entre o grupo GE2 e GE30 (p < 0,001); ++ diferença significante entre o grupo GE2 

e GE60 (p < 0,0001); +++ diferença significante entre o grupo GE14 e GE60 (p < 0,001). Em C, * diferenças significantes entre 

o grupo GE2 com os demais grupos experimentais (p < 0,0001); ** diferença significante entre o grupo GE5 com os demais 

grupos experimentais (p < 0,0001); *** diferença significante entre os grupos GE2 e GE14 (p < 0,001). Em D, * diferenças 

significantes entre o grupo GE2 com os grupos GCT e GCF (p < 0,001); ** diferença significante entre o grupo GE5 com os 

demais grupos (p<0,0001); *** diferença significante entre o grupo GE2 e GE14 (p < 0,001); + diferença entre o grupo GE14 

com os grupos GCT e GCF (p<0,0001); ++ diferença significante entre o grupo GE14 com o grupo GE30 (p < 0,05); +++ 

diferença significante entre o grupo GE14 com o grupo GE60 (p < 0,01); # diferenças significantes entre o grupo GE30 com 

os grupos GCT e GCF (p < 0,0001); ## diferenças significantes entre o grupo GE60 com os grupos GCT e GCF (p < 0,001). 

Dados expressos em média (n=4; ± erro padrão) e submetidos à análise de variância simples (One way ANOVA) e pós-teste 

de Tukey. Abreviações: GCT, grupo controle total; GCF, grupo controle farmacológico; GE2, grupo epilepsia 2 dias; GE5 

grupo epilepsia 5 dias; GE14, grupo epilepsia 14 dias; GE30, grupo epilepsia crônica I; GE60, grupo epilepsia crônica II. 
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Figura 20. Expressão gênica da Ten-2 (A-B), TCAP-2 (C-D) e LPHN1 (E-F) em relação ao antígeno neuronal nuclear (NeuN) 

na área somatossensorial primária e hipocampo dos diferentes grupos experimentais.  Observar o aumento na expressão gênica 

para a Ten-2 (A-B), TCAP-2 e LPHN1 (E-F) preponderantemente nos animais dos grupos GE2 e GE5. Em A, * diferenças 

significantes entre o grupo GE5 com os grupos GCF e GE30 (p < 0,05); ** diferenças significantes entre o grupo GE5 com os 

grupos GCT e GE14 (p < 0,01). Em B, * diferenças significantes entre os grupos GE2 com os grupo GCT e GCF (p < 0,01); ** 

diferenças significantes entre o grupo GE5 com os grupo GCT e GCF (p < 0,01). Em C, * diferença significante entre o grupo 

GE5 com o grupo G14 (p < 0,05); ** diferença significante entre o grupo GE60 com o grupo GE14 (p < 0,01). Em D, * 

diferenças significantes entre o grupo GE14 com os grupos GCT e GCF (p < 0,05); ** diferença significante entre o grupo GE2 

com o grupo GE60 (p < 0,05); *** diferença significante entre o grupo GE5 com o grupo GE60 (p < 0,05); # diferença 

significante entre o grupo GE5 e os grupos GCT e GCF (p < 0,001); ## diferença significante entre o grupo GE2 com o grupo 

GCT (p < 0,001); ### diferença significante entre os grupos GE2 e GCF (p < 0,01). Em E, * diferença significante entre o 

grupo GE5 com os grupos GCT e GCF (p < 0,05). Em F, * diferença entre os grupos GE2 e GE14 (p < 0,05); ** diferença 

significativa entre o grupo GE2 com os grupos GCT e GCF (p < 0,0001); *** diferença significativa entre o grupo GE5 e os 

grupos GCT e GCF (p < 0,05); # diferença entre o grupo GE5 com os grupos GCT e GCF (p < 0,001); ## diferença significante 

entre o grupo GE2 com os grupos GE30 e GE60 (p < 0,001). Dados expressos em média (n=3; ± erro padrão) e submetidos à 

análise de variância simples (One way ANOVA) e pós-teste de Tukey. Abreviações: GCT, grupo controle total; GCF, grupo 

controle farmacológico; GE2, grupo epilepsia 2 dias; GE5 grupo epilepsia 5 dias; GE14, grupo epilepsia 14 dias; GE30, grupo 

epilepsia crônica I; GE60, grupo epilepsia crônica II.
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Figura 21. Fotomicrografias em microscopia confocal a laser de cortes histológicos do SNC evidenciando perfis astrocitários Ten-2-LI (A, fluorescência vermelha) e perfis neuronais em 

degeneração (B, fluorescência em verde) de animal do grupo GE5. Observar a nítida presença de perfis astrocitários Ten-2-LI nas mesmas regiões de degeneração neuronal (C). Núcleos celulares 

corados com DAPI (C, fluorescência azul).  Abreviaturas: AMG, amígdala (núcleo central); TA, tálamo, V3, terceiro ventrículo. 
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Figura 22. Fotomicrografias em microscopia confocal a laser de cortes histológicos do SNC evidenciando perfis astrocitários Ten-2-LI (A, fluorescência vermelha) e perfis neuronais em 

degeneração (B, fluorescência em verde) de animal do grupo GE5. Observar a nítida presença de perfis astrocitários Ten-2-LI nas mesmas regiões de degeneração neuronal (C). Núcleos celulares 

corados com DAPI (C, fluorescência azul).  Abreviaturas: SSp, área (córtex) motora primária; PIR, córtex piriforme. 
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Figura 23. Fotomicrografias em microscopia confocal a laser de cortes histológicos do SNC evidenciando perfis astrocitários Ten-2-LI (A, fluorescência vermelha) e perfis neuronais em 

degeneração (B, fluorescência em verde) de animal do grupo GE5. Observar a nítida presença de perfis astrocitários Ten-2-LI nas mesmas regiões de degeneração neuronal (C). Núcleos celulares 

corados com DAPI (C, fluorescência azul).  Abreviaturas: CA1, Corno de Ammon 1; CA3, Corno de Ammon 3; DG, giro denteado.
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6. DISCUSSÃO  

O presente estudo demonstrou pioneiramente, através das técnicas 

imunoistoquímica (imunofluorescência e imunoperoxidade indiretas) uma regulação positiva 

na imunorreatividade da Ten-2 em perfis astrocitários reativos de ratos adultos, após a indução 

experimental de epilepsia. A expressão gênica da Ten-2, TCAP-2 e LPHN1 aumentaram 

significantemente no córtex cerebral e no hipocampo, após 2 e 5 dias da indução experimental 

de epilepsia. Além disso, foi observada que os perfis de astrócitos reativos Ten-2-LI 

coincidiram com áreas do SNC que exibiram intensa degeneração neuronal. 

 

6.1 Considerações metodológicas 

6.1.1 Modelo animal e epilepsia   

A epilepsia é uma desordem neurológica que acomete aproximadamente 1% da 

população mundial. Essa condição patológica é caracterizada pela existência de crises 

epilépticas (não convulsivas ou convulsivas) recorrentes que podem ser ocasionadas por lesões 

traumáticas, infecções virais, tumores cerebrais, mutações gênicas e/ou acidente vascular 

encefálico (AVE) que proporcionam alterações nas funções eletrofisiológicas de encéfalo 

(SEIFERT et al., 2010; DOSSI et al., 2018). Diversos modelos experimentais tem sido 

desenvolvidos para elucidar as alterações no SNC durante as crise epilépticas, tais como o 

emprego de estimulações elétricas cerebrais, hipertermia sistêmica, administração de toxina 

tetânica, injúrias traumáticas cerebrais, hipóxia e isquemia perinatal em modelos animais tem 

sido amplamente utilizados (SHARMA et al., 2007).  Além desses modelos experimentais, 

também são amplamente utilizados drogas convulsivantes como o cloridrato de pilocarpina e o 

ácido caínico (kainic acid) administrados sistemicamente que propiciam alterações sustentadas 

na despolarização neuronal e dessincronização da atividade eletrofisiológica (TURSKI e 

CAVALHEIRO et al., 1984; CAVALHEIRO et a., 1991; SHARMA et al., 2007; CURIA et al., 

2008; WANG et al., 2015; GARCÍA-GARCÍA et al., 2017). Uma dose de cloridrato de 

pilocarpina de 340-380 mg/kg em ratos adultos frequentemente desencadeiam SE dentro dos 

primeiros 20-30 minutos, sendo notados espasmos musculares exacerbados, hipersalivação, 

contrações dos membros superiores e inferiores, além da manutenção do animal sobre os 

membros traseiros com queda subsequente e crises generalizadas (TURSKI et al., 1983, 

CAVALHEIRO et al., 1991; GARCIA-CAIRASCO et al., 2004; da SILVA e REGONDI et al., 

2005; SHARMA et al., 2007). Alguns estudos tem associado o LiCl, previamente à 

administração do cloridrato de pilocarpina (SHARMA et al., 2007, LI et al., 2019; SCHOLL et 

al., 2013; SULEYMANOVA et al., 2019; SMOLENSKY et al., 2019). Esta combinação visa 
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diminuir as doses empregadas de cloridrato de pilocarpina (30-40 mg/kg) para indução do SE 

e, consequentemente reduzir a incidência de morte de animais neste modelo experimental 

(CLIFFORD et al., 1987; KUBOVA e MOSHE, 1994; VOUTSINOS-PORCHE et al., 2004; 

SHARMA et al., 2007). O modelo de epilepsia empregando cloridrato de pilocarpina em 

roedores é interessante, pois apresenta algumas similaridades com as alterações observadas no 

SNC de pacientes com a epilepsia do lobo temporal medial (medial temporal lobe epilepsy, 

MTLE), um dos tipos mais prevalentes de epilepsia na população mundial (SHARMA et al., 

2007; CURIA et al., 2008; THOM e BERTRAM, 2012; MARQUES et al., 2013; BECKER, 

2018; WANG et al., 2019). No modelo experimental do LiCl-cloridrato de pilocarpina, diversas 

regiões encefálicas mostram significantes alterações eletrofisiológicas e morfológicas, tais 

como o hipocampo, córtex piriforme e entorrinal e tálamo, bem como em núcleos da área 

amigdalóide e corpo estriado (CLIFFORD et al., 1987, SHARMA et al., 2007; BECKER, 2018, 

WANG et al., 2019). Além disso, o LiCl-cloridrato de pilocarpina também induz significantes 

alterações neuronais em regiões do neocórtex (SHARMA et al., 2007; CURIA et al., 2008; 

BECKER, 2018). Vale salientar que as alterações observadas em diversas áreas encefálicas 

estão diretamente relacionadas com o tempos de manutenção do SE, assim como com as 

concentrações das doses de drogas convulsivantes utilizadas para o desenvolvimento dos 

quadros epileptogênicos (CLIFFORD et al., 1987, TURSKI et al., 1983; SHARMA et al., 2007; 

CURIA et al., 2008; BECKER, 2018). 

Na presença de SE induzido por administração de LiCl-cloridrato de pilocarpina 

são observadas diversas alterações teciduais que proporcionam uma reação astrocitária 

denominada de astrogliose (LIVELY e BROWN, 2007; SOFRONIEW e VINTERS, 2010; 

VIZUETE et al., 2018; LI e LIU et al., 2019). A astrogliose é caracterizada pela hipertrofia do 

corpo celular e dos prolongamentos dos astrócitos, sendo algumas vezes associada com 

proliferação desta células. Os astrócitos reativos mostram aumentos expressivos de proteína 

ácida fibrilar glial (glial fibrillary acidic protein, GFAP), vimentina, nestina, proteínas ligantes 

de cálcio, como a S100β, conexinas, aquaporinas e outras proteínas que estão relacionadas com 

atividades de migração celular, controle iônico, regulação no influxo e refluxo de moléculas de 

água, estabilização celular, produção de citocinas pro e anti-inflamatórias e de fatores de 

crescimento que contribuem para a manutenção da homeostase local (SOFRONIEW e 

VINTERS, 2010; SOFRONIEW, 2014; VIZUETE et al., 2018; LI e LIU, 2019; PATEL et al., 

2019).  

No presente estudo, foram utilizados ratos adultos submetidos a administração 

sistema (i.p) de LiCl (127 mg/kg) e cloridrato de pilocarpina (40 mg/kg) para a indução do SE, 
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o qual foi mantido por aproximadamente 2-3 horas. Inicialmente, logo após a administração do 

cloridrato de pilocarpina, os animais exibiram automatismo facial, seguido de mioclonias de 

cabeça e pescoço e clonias das patas anteriores. Em seguida, foi observado alterações 

comportamentais compatíveis com a presença de clonias das patas anteriores e posteriores, 

elevação sobre as patas posteriores com queda subsequente e/ou crises tônico-clônicas 

generalizadas. Além dessas alterações comportamentais notadas nos animais submetidos à 

indução experimental de epilepsia, foram observados alterações teciduais com a presença de 

morte neuronal em diversas subdivisões neuroanatômicas do SNC, além da presença de perfis 

astrocitários com aumento na expressão proteica de GFAP evidenciada pela técnica de 

imunoistoquímica (imunofluorescência indireta), o que caracteriza a presença de astrogliose. 

Vale ressaltar que recentemente nosso grupo de estudo evidenciou que astrócitos 

reativos após indução de lesão traumática do córtex somatossensorial primário modularam 

positivamente a Ten-2, TCAP-2, assim como do seu ligante endógeno denominado LPHN1 

(TESSARIN et al., 2019). Disto posto, inferimos a possibilidade de estudar a possível 

modulação do deste sistema neuropeptidérgico (Ten-2-TCAP-2) em outro modelo experimental 

de indução de astrócitos reativos. De acordo com este pressuposto, o modelo animal adotado 

no presente estudo corroboram com diversos dados presentes na literatura que relatam a 

presença de astrócitos reativos (astrogliose) em modelos animais com SE induzido por LiCl- 

cloridrato de pilocarpina, além da presença de degeneração neuronal (TURSKI et al., 1984; 

SHARMA et al., 2007; BOISON, 2008; THOM et al., 2012; SOFRONIEW e VINTERS, 2010; 

CLASADONTE et al., 2016; BECKER, 2018; WANG et a., 2019; LI e LIU et al., 2019, SHEN 

et al., 2019).  

 

6.1.2 Técnica imunoistoquímica 

A técnica de imunoistoquímica está baseada na interação específica entre um 

determinado anticorpo com seu antígeno presente nos cortes histológicos ou em células 

advindas de culturas celulares. Está técnica tem sido empregada há várias décadas e ainda é 

amplamente utilizada para evidenciação de proteínas e/ou peptídeos recém-caracterizadas, 

assim como na imunotipagem de lesões patológicas, tais como tumores. O principal propósito 

do emprego desta técnica sobre cortes histológicos ou cultura celular é elucidar a presença da 

proteína-alvo, quanto a sua localização subcelular, celular e/ou tecidual com o intuito de 

subsidiar estudos morfológicos e contribuir no esclarecimento de possíveis atividades 

funcionais (BURRY, 2011; IVELL et al., 2014; MAGAKI et al., 2019). 
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Para a confirmação ou validação dos resultados advindo da técnica de 

imunoistoquímica é necessário, de forma indispensável, a realização de alguns ensaios, tais 

como: a) teste de titulação; b) omissões dos anticorpos primário e/ou secundários; c)  teste de 

adsorção; d)  eletroforese de proteínas e transferência em membranas adsorventes 

(imunoblotting); e) realização da técnica imunoistoquímica em tecidos ou células oriundas de 

animais knockout para uma determinada proteína que se objetiva estudar; f) análise comparativa 

de resultados oriundos do uso de anticorpos de diversas marcas comerciais que reconhecem o 

mesmo alvo (LORINCZ e NUSSER, 2008; BURRY, 2011; IVELL et al., 2014). No presente 

estudo, empregamos o anticorpo anti-Ten-2 (Santa Cruz Biotechnology), o qual foi empregado 

em estudo prévio desenvolvido em nosso laboratório relacionados ao possível envolvimento da 

Ten-2 em um modelo animal de lesão mecânica do córtex cerebral de ratos adultos (TESSARIN 

et al., 2019). Este anticorpo foi submetido previamente aos testes de titulação e adsorção, 

exibindo claras imunomarcações na concentração de 1:100, assim como o teste de adsorção 

mostrou que o anticorpo reconhece especificamente o imunógeno empregado para sua produção 

(TESSARIN et al., 2019). Análise comparativa revelou que um outro anticorpo anti-Ten-2 

(AF4578, R&D Systems, MN, USA) também resultava em imunomarcações em neurônios 

corticais nos grupos controles; enquanto nos grupos com epilepsia está imunomarcação estava 

restrita aos neurônios e apenas nos prolongamentos celulares dos astrócitos reativos, fato que 

dificultaria as análises quantitativa e semi-quantitativa destas últimas células (dados não 

mostrados). É interessante salientar que os dados do fabricante (Santa Cruz Biotechnology) 

mostraram que o anticorpo anti-Ten-2 identificava uma proteína com peso molecular 

aproximado de 300 Da em ensaios de immunoblotting, coincidente com o peso molecular da 

Ten-2. Disto posto, podemos sugerir que as imunomarcações para a Ten-2 em astrócitos 

reativos oriundas das técnicas de imunoistoquímica (imunofluorescência e imunoperoxidase 

indiretas) são específicas, em que pese o fato de não termos realizados os mesmos ensaios em 

modelos animais ou celulares advindos de deleção ou silenciamento gênico. Uma vez que não 

podemos assumir integralmente que o anticorpo anti-Ten-2 está somente identificando 

sequencias proteicas especificas da proteína Ten-2, adotamos a terminologia imunorreatividade 

semelhante a Ten-2 (teneurin-2- like-immunoreactive, Ten-2-LI). 

É interessante destacar a possibilidade do anticorpo anti-Ten-2, utilizado no 

presente estudo, identificar outras proteínas relacionadas com a Ten-2. Silva et al. (2011) 

identificaram um splice variant da Ten-2, denominado de Lasso, que pode interagir com a 

LPHN1 e proporcionar, entre outras funções, estabilização dos contatos sinápticos (SILVA et 

al., 2011). Além disso, recentemente Vysokov et al. (2016) evidenciaram a presença de dois 
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sítios de clivagem proteolítica da Ten-2 localizados nos domínios carboxi e amino terminais. 

Nestes dois domínios foram identificados, a partir de ensaios in vitro, que ambas as clivagens 

ocorrem nas porção próximas ao domínio transmembrana (Figura 1), gerando fragmentos de 

aproximadamente 270 e 290 Da (VYSOKOV et al., 2016). Neste estudo, foi identificado que o 

domínio extracelular pode ser liberado e participar, por exemplo, de interação proteica com a 

LPHN1. Além disso, neste mesmo estudo não foi evidenciado uma possível participação 

funcional do domínio intracelular (VYSOKOV et al., 2016). Ainda em relação ao domínio 

intracelular, Bagutti et al. (2003) observaram que o domínio N-terminal da Ten-2 pode ser 

clivado, deslocado para o núcleo a partir de associações proteicas com fatores de transcrição 

nuclear e participar diretamente nos processos de expressão gênica. Disto posto, como o 

anticorpo utilizado neste estudo reconhece a porção intracelular da Ten-2 (epítopo situado entre 

as posições 50-100 da cadeia peptídica), não pode ser descartada a possibilidade deste anticorpo 

identificar com outras proteínas oriundas das clivagens proteolíticas ou splice variants da Ten-

2 que podem estar presentes em astrócitos reativos.  

Outro ponto que poderia corroborar com os as nossas investigações seria o emprego 

de anticorpos anti-TCAP-2 para a elucidar sua possível presença e verificar a localização deste 

peptídeo em astrócitos reativos. Porém, atualmente não existem anticorpos anti-TCAP-2 

disponíveis. Baseada nas considerações acima, o emprego da técnica de qPCR foi interessante 

pois permitiu uma análise quantitativa da Ten-2 e do TCAP-2, assim como possíveis 

modulações diferenciais entre estas partes distintas da proteína Ten-2, uma vez que várias 

análises têm mostrado a existência de diversos pontos de clivagem da porção carboxila das 

Tens, resultando em peptídeos com potencial atividade funcional (SILVA et al., 2011; MOSCA 

et al., 2015; VYSOKOV et al., 2016; SANDO et al., 2019; USHKARYOV et al., 2019).  

Especificamente em relação à técnica de imunofluorescência indireta foram 

tomados cuidados adicionais quanto à utilização do fluoróforo (cianina, Cy3) conjugado com 

estreptavidina para evidenciação da Ten-2 ou mesmo com o anticorpo secundário fluorescente 

(conjugado com isotiocianato de fluoresceína, FITC) utilizado para a evidenciação da GFAP. 

Os fluoróforos (Cy3, emissão de ~570 nm e excitação de ~550 nm; FITC, emissão de ~520 nm 

e excitação de ~496 nm) ou mesmo a fluorescência oriunda do Fluoro-Jade C (verde 

fluorescente emissão de ~520 nm e excitação de ~496 nm) empregados neste estudo apresentam 

espectro de emissão/excitação luminosa distintos, evitando a possível sobreposição da 

fluorescência entre as imunomarcações e, consequentemente, proporcionar resultados falso-

positivos de colocalizações entre as Ten-2-GFAP ou mesmo entre a Ten-2 em perfis de 

neurônios em degeneração evidenciados pela técnica histoquímica fluorescente do Fluoro-Jade 
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C. Além disso, as marcações de fundo (background) foi controlada em tempo real através do 

ajuste das ferramentas do software utilizado para a obtenção das fotomicrografias em 

microscopia confocal a laser para se obter as melhores condições em relação à especificidade e 

sensibilidade esta etapa do estudo.   

É interessante também destacar que possíveis artefatos das fotomicrografias digitais 

foram extraídos seguindo a preconização de Saper et al., (1999) e Schenk et al., (1999) e para 

preparação de imagens com fins de análises e publicações científicas, facilitando a interpretação 

dos resultados sem influenciar nos dados da imunorreatividade dos astrócitos imunorreativos à 

Ten-2 e/ou GFAP ou fluorescência oriunda da técnica histoquímica fluorescente do Fluoro-

Jade C. 

 

6.1.3 Considerações sobre a técnica de reação em cadeia da polimerase em tempo real 

(qPCR) 

A técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR) foi inicialmente empregada há 

mais de 30 anos quando se iniciou os estudos gênicos para a amplificação de fragmentos de 

DNA (MULLIS, 1990; KRALIK e RICCHI, 2017). Posteriormente, a técnica foi aprimorada e 

tornou-se amplamente utilizadas para amplificações gênicas, sequenciamento e clonagem de 

sequências genômicas, além da análise da expressão gênica e diagnósticos de doenças, entre 

outros (GARIBYAN e AVASHIA, 2013; KRALIK e RICCHI, 2017; SHAKEEL et al., 2018). 

Ao longo da última década, a reação em cadeia da polimerase baseada em fluorescência (real-

time PCR) possibilitou a amplificação e a quantificação simultânea de sequências gênicas, 

proporcionando, além de alta sensibilidade, detecção de endpoints, consequentemente 

reduzindo o risco de contaminações cruzadas. O qPCR apresenta quantificação mais precisa do 

alvo analisado, sendo atualmente, uma técnica amplamente utilizada para análises de alterações 

no padrão de expressões gênicas, determinação de infecções virais e/ou bacterianas, 

polimorfismos e outros achados relacionados à área de ciências biomédicas (NAZARENKO et 

al., 1997; SCHWEIGER et al., 2000; BLACK et al., 2002; HOFFMANN et al., 2009; 

SHAKEEL et al., 2018).  

Por outro lado, como as diversas técnicas utilizadas na biologia molecular, a técnica 

de PCR pode conter algumas limitações decorrentes de aspectos intrínsecos ou advindos das 

falhas no processamento do material, como por exemplo: a) erros a partir da atividade da enzima 

polimerase ao iniciar uma amplificação; b) erros em relação ao anelamento dos iniciadores, 

sendo necessário a obtenção de informações preliminares para o desenho dos iniciadores 
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utilizados para o início da reação de amplificação; c) qualidade do material genômico isolado; 

d) erros na mensuração da quantidade de RNA; e) inibidores da reação em cada amostra;  f) 

necessidade de utilização de sequências gênicas controle (housekeeping genes) para 

normalização dos resultados (BELAK e THOREN, 2001; HOFFMANN et al., 2009; 

GARIBYAN e AVASHIA, 2013). Desta maneira, para o desenvolvimento deste estudo foram 

desenhados iniciadores para a Ten-2, TCAP-2 e LPHN1 através da utilização de programas 

eletrônicos e checados quanto à formação de possibilidade de formação de primer-dimers 

(anelamentos sense/antisense), self-dimers (anelamentos sense/sense ou antisense/antisense) e 

hairpins (dobramentos da cadeia de um primer consigo mesma). Em seguida, os iniciadores 

foram testados em diluições seriadas para verificação de sua eficiência, sendo utilizado a 

concentração que apresentou eficiência de amplificação entre 90-100 %. De forma semelhante, 

após a seleção das concentrações ideais dos iniciadores foi observado que a curva de Melting 

oriunda da qPCR resultou na presença de um único produto de amplificação. Esses fatores 

sugerem que os produtos amplificados e são compatíveis com amplificações gênicas do RNAm 

da Ten-2, TCAP-2 e LPHN1, assegurando a confiabilidade dos nossos resultados. 

Como comentado anteriormente, para a realização da técnica de qPCR é essencial 

a adequada coleta e qualidade da amostra que será submetida à extração do RNA total. Esta 

etapa no presente estudo foi crucial para as análises de expressão gênica do córtex cerebral e 

piriforme e hipocampo. Em particular, os neurônios das camadas V-VI da área somatossensorial 

primária (SSp) exibem imunorreatividade a Ten-2 em animais dos grupos controles; enquanto 

os neurônios do córtex piriforme e do hipocampo não exibiram significante imunorreatividade 

a Ten-2 nestes mesmos grupos. Por outro lado, neurônios e astrócitos reativos exibiram 

imunorreatividade no SSp, enquanto somente astrócitos reativos exibiram imunorreatividade 

no hipocampo e córtex piriforme nos animais dos grupos SE. Disto posto, podemos inferir que 

ao realizar a coleta do SSP para análise da expressão gênica nos animais com SE, à amplificação 

gênica detectada é advinda do RNAm proveniente de neurônios corticais e astrócitos reativos. 

Baseado nesta inferência e sabendo que uma elevada população de neurônios corticais 

degeneram, decidimos, após a normalização dos dados de expressão gênica no SSp, expressar 

os valores em relação a expressão gênica de um marcador de degeneração neuronal. Portanto, 

deduzindo a parcela de RNAm supostamente proveniente dos neurônios corticais e, apreciando 

o RNAm proveniente da expressão gênica dos astrócitos reativos nos animais dos grupos SE. 

É indiscutível que esta casuística interferiu relativamente nas análises dos nossos dados da 

técnica de qPCR, pois para o grupo GCT e GCF amplificamos o matéria genômico 

predominantemente oriundo neurônios que expressam constitutivamente Ten-2 e, por outro 
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lado, quando amplificamos o RNAm dos animais que foram submetidos a indução experimental 

de epilepsia, amplificamos, predominantemente, o material genômico oriundo dos astrócitos 

reativos. De modo análogo, estas considerações são válidas para o TCAP-2 e LPHN1, os quais 

são expressos predominantemente em neurônios do SNC (LELIANOVA et al., 1997; SUGITA 

et al., 2001; SILVA e USHKARYOV, 2010; CHAND et al., 2012; CHAND et al., 2013; 

BOUCARD et al., 2014; WOELFLE et al., 2015; WOELFLE et al., 2016; HOGG et al., 2018).  

Outro ponto que deve ser discutido está diretamente relacionado com os genes 

empregados para a normalização (housekeeping genes) dos nossos resultados oriundos da 

técnica de qPCR. Esta etapa da técnica, que permite o controle das variações genômicas 

experimentais específicas de uma determinada amostra, têm sido considerada um dos maiores 

desafios para a obtenção de resultados precisos (VANDESOMPELE et al. 2002; DHEDA et al. 

2004; HELLEMANS et al. 2007; SHAKEEL et al., 2018). É essencial que o gene de referência 

(housekeeping gene), ou seja, aquele utilizado para a normalização dos dados oriundo da técnica 

de qPCR, não sofra modulações positivas ou negativas nas diversas condições experimentais 

adotadas para uma determinada análise (HUGGETT et al., 2005; SHAKEEL et al., 2018). Em 

diversos estudos que empregaram a técnica de qPCR, os genes de referência mais utilizados são 

β-actina (ACTB), gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH), β-tubulina (TUB) e RNA 

ribossomal da subunidade 18S (DHEDA et al. 2004; RADONIC´ et al. 2004; de KOK et al. 

2005; MARQUES et al., 2013; SHAKEEL et al., 2018). Entretendo, existem evidências que 

esses principais genes empregados na normalização dos dados oriundos da técnica de qPCR 

sofrem variações em diversas situações experimentais, na qual podem expressar resultados 

falsos negativos ou positivos, proporcionando errôneas conclusões em estudos científicos 

(SCHMITTGEN e ZAKRAJSEK, 2000).  

Em estudos in vivo utilizando LiCl-cloridrato de pilocarpina para o 

desenvolvimento do SE, os principais genes utilizados para normalização dos dados advindos 

de amostras do hipocampo são o GAPDH (56,1%), a β-actina (22%) e a sinaptofisina 

(synaptophysin, Syp; 9,8%) (MARQUES et al., 2013). Segundo Marques et al. (2013), os genes 

GAPDH, β-actina e β-tubulina podem ser empregados como housekeeping genes para o estudo 

de modelos animais de epilepsia quando de utiliza o LiCl-cloridrato de pilocarpina para o 

desenvolvimento do SE (MARQUES et al., 2013). No nosso estudo, poderíamos empregar estes 

genes de referência para a normalização dos nossos dados. Porém, como as proteínas analisadas 

(Ten-2, TCAP-2 e LPHN1) são expressas de maneira constitutiva nas células do SNC, 

poderíamos inferir que muitos neurônios advindos das áreas encefálicas selecionadas (área 

(córtex) motora primária e hipocampo) para a extração do RNA total possuíam neurônios que 
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apresentam essas proteínas fazendo parte de sua atividade funcional fisiológica e, 

consequentemente, seu RNAm para Ten-2, TCAP-2 e LPHN1 também seriam amplificados, 

além do RNAm dos astrócitos que passam a expressas essas proteínas após a existência de 

insultos epileptogênicos. É fato que isto interferiu nas análises dos nossos dados, pois para o 

grupo controle amplificamos o RNAm predominantemente dos neurônios que expressam Ten-

2, TCAP-2 e LPHN1 e, por outro lado, quando amplificamos o RNAm dos animais dos grupos 

experimentais (GE2, GE5, GE14, GE30 e GE60) amplificamos predominantemente o RNAm 

dos astrócitos reativos em maior quantidade. Baseado nesta inferência e para minimizar a 

influência da expressão gênica neuronal da Ten-2, TCAP-2 e LPHN1, as análises quantitativas 

da amplificação gênica, após a normalização com GADPH, foram expressas relativamente ao 

NeuN (Rbfox3), um regulador gênico constitutivo neuronal que sofre modulação negativa, uma 

vez empregado LiCl-cloridrato de pilocarpina para indução do SE proporciona degeneração 

neuronal em diversas áreas do SNC (CLIFFORD e OLNEY et al., 1987; WHITE 2002; 

SHARMA et al., 2007) . Para fácil compreensão, nos animais com elevada expressão de Ten-

2, TCAP-2 e LPHN1 e alta expressão de NeuN indicariam que os genes alvos (Ten-2, TCAP-

2 e LPHN1) seriam oriundas preponderantemente da expressão gênica dos neurônios e, por 

outro lado, animais com alta expressão de Ten-2, TCAP-2 e LPHN1 e expressos em relação 

NeuN, indicariam que a expressão dos genes alvos seriam oriundas preponderantemente de 

astrócitos.  

 

6.2 Astrócitos, Teneurinas, TCAPs e Latrofilinas   

Os astrócitos são células essenciais para a manutenção da homeostase no SNC 

(SOFRONIEW, 2014). Este tipo celular é responsável pela manutenção, orientação e 

plasticidade dos contatos sinápticos, controle dos níveis iônicos e de moléculas de água, 

liberação e captação de transmissores, formação e manutenção da BHE, controle e manutenção 

do pH dentre outras funções que findam a proporcionar o funcionamento adequando do SNC 

(SOFRONIEW e VINTERS, 2010; BURDA et al., 2016). Por outro lado, esta célula glial 

também está amplamente envolvida em todos os tipos de respostas frente à condições adversas 

que acometem o SNC, tais como injúrias teciduais focais, acidente vascular cerebral, tumores, 

toxicidade química, infecções, doenças neurodegenerativas e quadros epileptogênicos 

(SOFRONIEW e VINTERS, 2010; NASH et al., 2011, ARAQUE et al., 2014; SOFRONIEW, 

2014; BURDA et al., 2016; DALLÉRAC e ROUACH, 2016, LIU e CHOPP, 2016). Nestas 

situações, os astrócitos mudam sua morfologia, tornam-se hipertróficos com espessamento de 
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seus prolongamentos celulares, sofrem alterações positivas e negativas nas expressões gênicas 

e proteicas, assim como alteram fundamentalmente suas atividades funcionais (SOFRONIEW 

e VINTERS, 2010; SOFRONIEW, 2014; BURDA et al., 2016; MAGAKI et al., 2018). Nas 

diversas situações que propiciam perturbações na homeostase do SNC, uma das principais 

alterações que são observadas nos astrócitos é a regulação positiva da proteína ácida fibrilar 

glial (glial fibrillary acid protein, GFAP), quadro que pode caracterizar a existência de uma 

ativação astrocitária denominada de astrogliose (SOFRONIEW e VINTERS, 2010; 

SOFRONIEW, 2014; BURDA et al., 2016; MAGAKI et al., 2018). No presente estudo 

observamos, a partir da técnica de imunoistoquímica, que os animais que pertenceram aos 

grupos com indução experimental de epilepsia por LiCl-cloridrato de pilocarpina mostraram 

um aumento na imunorreatividade ao GFAP em diversas divisões neuroanatômicas do SNC 

caracterizando um quadro de astrogliose em respostas às alterações induzidas pela existência 

do SE e manutenção dos quadros epileptogênicos (dados não mostrados). Disto posto, nossos 

dados corroboram com estudos prévios que evidenciaram a presença de astrócitos reativos em 

modelos animais de epilepsia (SOFRONIEW e VINTERS, 2010; CLASADONTE et al., 2016; 

GARCÍA-GARCÍA et al., 2017; VIZUETE et al., 2018; LI e LIU et al., 2019). 

As Tens são proteínas transmembrana do tipo II expressas principalmente durante 

a neurogênese e funcionalmente relacionadas com a migração neuronal, orientação axonal, 

diferenciação celular e mielinização, além da participação no desenvolvimento e manutenção 

estrutural das sinapses (SUZUKI et al., 2012; SILVA et al., 2011; ANTINUCCI et al., 2013; 

MOSCA et al., 2015; ANTINUCCI et al., 2016; WOELFLE, et al., 2016; LI et al., 2018, 

TUCKER, 2018). Em relação ao envolvimento da Ten-2 em injúrias do SNC, Otaki e Firestein 

(1999) observaram que a neurestina (Ten-2) é expressa nos neurônios em tufo do bulbo olfatório 

de ratos apenas durante a neurogênese. Entretanto, estes mesmos neurônios podem reexpressar 

esta proteína na fase adulta após aplicação de sulfato de zinco na mucosa olfatória, sugerindo 

uma possível participação desta proteína nos processos de reestruturação sináptica e indicando 

um possível papel das Tens em situações de reparo do tecido nervoso (OTAKI e FIRESTEIN, 

1999). Outros estudos que investigaram modulações na expressão gênica em desordens do SNC 

também mencionaram um aumento na expressão do RNAm da Ten-2 (ZAMANIAN et al., 

2012; ANDRÉS-BENITO et al., 2017; SEO et al., 2017) A Ten-2 foi um dos 50 genes com 

significante aumento na sua expressão em ratos submetidos à oclusão de artéria cerebral média 

(ACE) (ZAMANIAN et al., 2012). Amostras do córtex cerebral de humanos com esclerose 

lateral amiotrófica (ELA) ou encefalopatia traumática crônica (ETC) também relataram um 

aumento na expressão gênica para Ten-2, além de vários outros genes (ANDRÉS-BENITO et 
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al., 2017; SEO et al., 2017). Interessantemente, há um estudo apontado significante aumento na 

expressão do gene ODZ2 (Ten-2) em astrócitos reativos de pacientes diagnosticados com a 

doença de Alexander (KONDO et al., 2016). Esta doença neurodegenerativa, altamente fatal e 

com significante aumento na expressão gênica do gene alterado do GFAP resulta na presença 

de astrócitos reativos dispersos por diversas áreas do SNC (KONDO et al., 2016, OLABARRIA 

e GOLDMAN, 2017; SOSUNOV et al., 2018). No estudo desenvolvido por Kondo et al. (2016), 

foram coletadas células-tronco pluripotentes (pluripotent stem cells, PSCs) de pacientes com a 

doença de Alexander, as quais foram estimuladas e diferenciadas em astrócitos. Estes astrócitos 

adquiriam as características de astrócitos reativos, com acúmulo da proteína GFAP exibindo 

mutação (KONDO et al., 2016). A análise da expressão gênica destas células mostrou que o 

gene ODZ2 foi o que apresentou maior expressão dentre todos os outros genes avaliados 

(KONDO et al., 2016). Recentemente, nosso grupo de pesquisa, empregando as técnicas de 

imunoistoquímica e PCR convencional, mostrou um significante aumento na imunorreatividade 

da Ten-2 e na expressão gênica da Ten-2 e TCAP-2 em astrócitos reativos no SSp após a 

indução experimental de lesão mecânica em ratos adultos (TESSARIN et al., 2019). 

Também tem sido evidenciado que as Tens podem estar envolvidas em processos 

de regeneração e/ou recuperação de tecidos não-neurais.  Ishii et al. (2015) observaram que a 

Ten-4 pode participar dos processos de regeneração da musculatura estrida esquelética, na qual 

camundongos “knockout” para Ten-4 (homozigoto Ten-4 -/- ou heterozigoto Ten-4 +/-) 

apresentaram alterações na regeneração do músculo tibial anterior após injeções 

intramusculares de cardiotoxina (cardiotoxin, CTX). Neste mesmo estudo, a partir de ensaios 

in vitro foi observado que a Ten-4 também está relacionada com a progressão e diferenciação 

miogênica (ISHII et al., 2015). Recentemente, também foi demonstrado que lesão traumática 

do complexo polpa-dentina nos molares de ratos adultos induziu imunorreatividade da Ten-2 

nas células situadas na zona rica em células da polpa periférica. Esta zona rica em células 

apresenta elevada quantidade de células mesenquimais indiferenciadas que sabidamente se 

diferenciam em odontoblastos durante processos de reparo tecidual do complexo polpa-dentina. 

Portanto, a Ten-2 pode estar participando em processos de diferenciação celular e regeneração 

e/ou recuperação tecidual do complexo polpa-dentina (TORRES-da-SILVA et al., 2017).  

As Tens apresentam diversos pontos de clivagem proteolítica localizados nas 

porções intra e extracelular (QIAN et al., 2004; WANG et al., 2005; LOVEJOY et al., 2006; 

TRUBIANI et al., 2007; VYSOKOV et al., 2018; HUSIĆ et al., 2019; SITA et al., 2019). A 

clivagem na extremidade do domínio C-terminal resulta em pequenos peptídeos de 40-41 

aminoácidos, denominados de TCAPs, que apresentam potencial bioativo (LOVEJOY et al., 
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2006; TAN et al., 2009; CHAND et al., 2014; MOSCA et al., 2015; WOELFLE et al., 2015; 

HOGG et al., 2018). Funcionalmente, tem sido evidenciado que o TCAP-1 pode atuar como 

um fator regulatório na ativação celular e facilitar interações neuronais através dos 

prolongamentos celulares (AL CHAWAF et al., 2007; MOSCA et al., 2015; WOELFLE et al., 

2016), além de participar dos eventos do crescimento dos prolongamentos neuronais (AL 

CHAWAF et al., 2007; TAN et al., 2011). Estudos também têm evidenciado que o TCAP-1 

atua na modulação do estresse, neuroproteção, reintegração social frente a busca de cocaína 

mediada por receptores de CRF, assim como apresenta capacidade de redução de 

imunorreatividade para c-fos induzida pelo CRF em neurônios hipocampais e amigdalares de 

ratos adultos (QUIAN et al., 2004, WANG et al., 2005; LOVEJOY et al., 2006; AL CHAWAF 

et al., 2007; TRUBIANI et al., 2007; TAN, 2008; 2009; LOVEJOY et al., 2009; CHEN et al., 

2013). Além disso, recentes evidências tem mostrado que o TCAP-1, após administração 

endovenosa, pode atuar diretamente no metabolismo energético cerebral, proporcionando maior 

incorporação de glicose em determinadas áreas do SNC de roedores (HOGG et al., 2018). 

Estudos in vitro e in vivo indicam que o TCAP-1 exerce atividade neuroprotetora em neurônios 

(WANG et al., 2005; LOVEJOY et al., 2006; AL CHAWAF et al., 2007; TRUBIANI et al., 

2007; TAN, 2008; 2009; CHEN et al., 2013); disto posto, podemos inferir que o sistema Ten-

2-TCAP-2 possa também exerce alguma atividade neuroprotetora através dos astrócitos 

reativos em desordens do SNC.  

Ainda em relação aos TCAPs, como comentado anteriormente, recentes evidências 

tem mostrado que o TCAP-1 pode ser transcrito separadamente, ou seja, oriundo de um RNAm 

independente da Ten-1 (CHAND et al., 2013; HOGG et al., 2018). De forma semelhante, 

evidências científicas tem mostrado que o TCAP-3, originado da clivagem proteolítica da Ten-

3, também pode ser transcrito separadamente a partir de um RNAm isolado da Ten-3 (CHAND 

et al., 2013; HOGG et al., 2018). Por outro lado, não há indícios mostrando uma possível 

transcrição independente do TCAP-2 ou TCAP-4, na qual este peptídeos apenas são oriundos 

das clivagens proteolíticas dos domínios C-terminais, respectivamente, da Ten-2 e Ten-4 

(WANG et al., 2005; LOVEJOY et al., 2006; MOSCA et al., 2015; WOELFLE et al., 2016; 

HOGG et al., 2018). Entretanto, no presente estudo observamos uma tendência no aumento na 

expressão gênica do TCAP-2 após a indução de SE no hipocampo e SSp, principalmente dos 

animais dos grupos GE2 e GE5. Uma vez que os dados da expressão gênica para o TCAP-2 e 

Ten-2 apresentaram uma tendência de correlação, pode ser inferido que o TCAP-2 não deve ser 

transcrito separadamente do gene da Ten-2, suportando estudos prévios (CHAND et al., 2013 

HOGG et al., 2018).      
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A BHE é uma interface dinâmica e complexa que separa relativamente o tecido 

nervoso do sistema circulatório. A BHE é constituída de células endoteliais, pericitos e 

astrócitos. Os astrócitos apresentam importante contribuição na formação da BHE a partir da 

interação entre seus pés vasculares (endfeet) e os capilares sanguíneos cerebrais. A BHE está 

diretamente interligada com a regulação na permeabilidade de moléculas, íons, água e demais 

fatores que são fundamentais para a manutenção da homeostase e funcionalidade do SNC 

(SERLIN et al., 2015). Em algumas situações adversas a permeabilidade da BHE pode estar 

alterada, como exemplo em traumas cerebrais, infecções, acidente vascular cerebral, além da 

epilepsia; permitindo alterações no fluxo sanguíneo e na difusão de várias moléculas e 

substâncias na interface existente entre o sistema circulatório e o SNC (JASPER, 1970; 

CAVAGLIA et al., 2001; CHODOBSKI et al., 2011; BREUER et al., 2017). Em modelos 

animais de epilepsia induzida por pilocarpina, ácido caínico (kainic acid) ou estimulação 

elétrica focal é observado que as alterações na permeabilidade da BHE ocorrem dentro de 

poucos minutos após SE e permanece presentes durante vários dias (LASSMANN et al., 1984; 

NDODE-EKANE et al., 2010; MICHALAK et al., 2013; van VLIET et al., 2015) em várias 

regiões encefálicas tais como o hipocampo, córtex entorrinal e piriforme, tálamo, amígdala, 

área septal, núcleo endopiriforme e substância negra (VAN LANDINGHAM  e LOTHMAN, 

1991; HANDFORTH et al., 1995; van VLIET et al., 2015). Estudos tem demostrado que 

alterações na permeabilidade da BHE são mais evidentes durante a fase aguda, porém se estende 

durante a fase latente, onde as crises espontâneas ainda não são observadas (RAVIZZA et al., 

2008; NDODE-EKANE et al., 2010; van VLIET et al., 2015), fato que pode indicar que 

alterações na BHE não induzem crises epilépticas imediatamente; entretanto, é provável que 

podem desempenhar um papel modulatório no desencadeamento dos quadros epileptogênicos 

(TOMKINS et al., 2008, van VLIET et al., 2015). Interessantemente, no presente estudo 

também foi observado a presença de prolongamentos astrocitários Ten-2-LI em íntima relação 

com capilares sanguíneos no hipocampo e demais áreas encefálicas, onde são visíveis alterações 

na permeabilidade da BHE. Estes achados podem indicar que a Ten-2 pode colaborar nos 

mecanismos de controle da permeabilidade da BHE após alterações induzidas pelos quadros 

epileptogênicos.  

Ainda em relação à BHE, outro ponto que pode ser discutido é a interação entre as 

Tens e as distroglicanas. As distroglicanas são expressas nas células endoteliais dos vasos 

sanguíneos e também nos pés vasculares astrocitários que constituem a BHE, essencialmente 

envolvidos na manutenção e regulação da permeabilidade na interface do sistema circulatório 

e o tecido nervoso (JANZER e RAFF, 1987; ABBOTT, 2002; ZACCARIA et al., 2001; 
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MILNER et al., 2008; KÁLMÁN et al., 2011; GONDO et al.; 2014). Em condições normais, 

estudos têm evidenciado a presença de β-distroglicana ao redor dos vasos sanguíneos do córtex 

cerebral de ratos adultos. Por outro lado, essa imunorreatividade foi reduzida após a indução de 

injúria de ordem mecânica do SNC, concomitante ao desencadeamento da astrogliose (SZABÓ 

E KÁLMÁN, 2008; KÁLMÁN et al., 2011). Esta mesma situação foi observada em quadros de 

isquemia cerebral, assim como modelos animais de encefalite autoimune (MILNER et al., 2008; 

AGRAWAL et al., 2006). Além disso, estudos in vitro de epilepsia a partir da estimulação 

neuronal com magnésio diluído em líquido cerebrospinal artificial evidenciou que as 

imunorreatividades da β-distroglicana e aquaporina-4 (AQP4) também são reguladas 

negativamente (GONDO et al., 2014). Estudos prévios têm apontado que a Ten-1 interage com 

o complexo integrina/distroglicanas para regular a síntese de colágeno tipo IV em 

Caenorhabditis elegans (TRZEBIATOWSKA et al., 2008; TOPF e CHIQUET-EHRISMANN 

et al., 2011). A Ten-1 e o TCAP-1 estão colocalizados, respectivamente, com as subunidades 

α-e β da distroglicana nos testículos de ratos adultos, possivelmente regulando o crescimento 

testicular e a síntese de testosterona (CHAND et al., 2014). Também tem sido evidenciado que 

o TCAP-1 está colocalizado com a β-distroglicana em células hipocampais, regulando a 

organização do citoesqueleto a partir da ativação e fosforilação de vias celulares envolvendo 

proteínas quinases (CHAND et al., 2012). Uma vez que a expressão de distroglicana é reduzida 

nos astrócitos e nas células endoteliais após injúria tecidual, inclusive em situações 

epileptogênicas (AGRAWAL et al., 2006; MILNER et al., 2008; SZABÓ E KÁLMÁN, 2008; 

KÁLMÁN et al., 2011; GONDO et al., 2014), é possível sugerir que a regulação positiva da 

Ten-2 em astrócitos, em especial àquelas localizadas nos prolongamentos celulares em íntimo 

contato com vasos sanguíneos, possa ser uma manobra compensatória para o controle na 

permeabilidade da BHE, uma vez que alterações no meio interno das regiões SNC estão 

relacionadas com a manutenção e desenvolvimento de quadros epilépticos. 

Como comentando anteriormente, em diversos modelos animais de SE induzido por 

LiCl-cloridrato de pilocarpina, é observada modulação negativa nos níveis de proteínas 

relacionadas diretamente com o transporte de moléculas de água, em especial as AQPs 

(BANKSTAHL et al., 2018; PARK et al., 2019). Essas moléculas estão vinculadas com 

alterações na permeabilidade da BHE no tálamo, córtex piriforme e entorrinal, assim como na 

amígdala e no hipocampo em modelos animais de indução experimental de epilepsia. Nestas 

regiões são observadas um aumento no extravasamento de albumina nos períodos iniciais, após 

a indução do SE (BANKSTAHL et al., 2018; PARK et al., 2019). Disto posto, além da possíveis 

interações proteicas relacionadas com a Ten-2 frente à permeabilidade da BHE, pode ser 
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plausível que imunorreatividade observada nos prolongamentos celulares dos perfis 

astrocitários Ten-2-LI que se encontram em íntimo contato com os capilares sanguíneos do 

hipocampo e nas demais áreas do SNC seja uma modulação compensatória com o intuito de 

suprir a regulação negativa da AQP4 e, consequentemente, permitir a regulação no fluxo de 

moléculas na interface entre SNC e sistema circulatório. Suportando tais inferências, podemos 

citar um modelo de neuroinflamação adotada em nosso laboratório empregando administração 

sistêmica de lipopolissacarídeo (5 mg/kg) (dados não publicados). Neste modelo, pode ser 

observado um aumento na imunorreatividade da Ten-2 apenas nas porções terminais dos 

prolongamentos astrocitários ao redor dos vasos sanguíneos (endfeet) e dos pericários, 

principalmente em áreas do hipotálamo, tais como núcleo paraventricular e hipotálamo basal 

que sabidamente apresentam maior permeabilidade da BHE. No modelo de neuroinflamação 

com LPS, não foi observado astrócitos reativos exibindo imunorreatividade a Ten-2. É sabido 

que o LPS induz o aparecimento de astrócitos reativos tipo A1, os quais são considerados pró-

inflamatórios, diferentemente dos astrócitos reativos tipo A2 que expressam e secretam 

inúmeros mediadores anti-inflamatórios e neuroprotetores (CICCARELLI et al., 2001; LIU et 

al., 2018; LI et al., 2019). Portanto, podemos inferir que a Ten-2 nos terminais astrocitários ao 

redor dos vasos sanguíneos e pericários são decorrentes da imunomarcação de astrócitos A2, 

suportando um papel neuroprotetor da Ten-2 em astrócitos em processos neuropatológicos do 

SNC. 

Além de uma possível interação heterofílica entre Tens e distroglicanas, outro ponto 

que pode ser discutido é a relação entre as Tens com proteínas da família das integrinas. As 

integrinas são receptores transmembranas constituídos por duas subunidades (subunidade α e 

β) que proporcionam interações intercelulares ou entre células e a matriz extracelular. Essas 

proteínas estão essencialmente envolvidas com os processos de migração e diferenciação 

celular, extensão dos prolongamentos celulares (cell spreading), crescimento e regeneração 

axonal, assim como na manutenção dos contatos sinápticos (HARBURGER e 

CALDERWOOD, 2009; CAMPBELL e HUMPHRIES, 2011; ETIENNE-MANNEVILLE e 

HALL, 2001; MORSE et al., 2014; CHEAH e ANDREWS, 2018). Nos astrócitos, em 

condições fisiológicas, essas proteínas estão envolvidas diretamente nos eventos de adesão, 

diferenciação e migração astrocitária, assim como constituem essencialmente a formação e 

manutenção da BHE, junto com as distroglicanas, a partir da interação dos pés vasculares dos 

astrócitos com as células endoteliais (del ZOPPO e MILNER, 2006; BAETEN e 

AKASSOGLOU, 2011; YANG et al., 2013). Por outro lado, esta família de proteínas podem 

sofrer modulações quando estão presentes alguns tipos de distúrbios que acomete o SNC com 
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a presença de ativação astrocitária (WAGNER et al., 1997; ROBEL et al., 2009; YANG et al., 

2013). Por exemplo, em situações de isquemia cerebral é observado a diminuição da expressão 

de integrinas, assim como resultam na diminuição desta proteína nos pés vasculares dos 

astrócitos reativos, proporcionando portanto, aumento na permeabilidade da BHE (ELLISON 

et al., 1999; WAGNER et al., 1997; YANG et al., 2013). Em modelos experimentais de indução 

de epilepsia utilizando cloridrato de pilocarpina, as integrinas, em especial as subunidades α1, 

α2, α4, α5, β1, β3 e β4 sofrem modulações positivas em astrócitos reativos (FASEN et al., 

2003). Também tem sido observado que as integrinas não estão apenas envolvidas nos 

processos de adesão celular, mas também participam das cascatas de sinalizações celulares que 

resulta na ativação astrocitária, após insultos do SNC (ROBEL et al., 2009; YANG et al., 2013; 

ROBEL et al., 2015). Estudos têm apontado uma importante interação da Ten-1 com o 

complexo integrina/distroglicana na regulação da síntese do colágeno IV mantendo estável a 

membrana basal durante o desenvolvimento embriológico de Caenorhabditis elegans 

(TRZEBIATOWSKA et al., 2008; TOPF e CHIQUET-EHRISMANN, 2011). 

Interessantemente, vale ressaltar que para a existência de interações proteicas entre as diversas 

proteínas da matriz extracelular com as integrinas é necessário a presença do domínio proteico 

NHL (LÖER et al., 2008), o qual foi evidenciado em um estudo in vitro utilizando células 

(HEK923) transfectadas com Ten-1 ou Ten-2 que se revelou essencial para formação das 

interações homofílicas durante o crescimento neuronal (BECKMANN et al., 2013; 

REBOLLEDO-JARAMILLO e ZIEGLER, 2018). Baseado nos dados que mostraram que as 

integrinas são fundamentais para as respostas celulares frente à estímulos nocivos do SNC, é 

possível que a Ten-2 e o TCAP-2 possam estar envolvidos nas cascatas de sinalizações celulares 

que permitem os processos de ativação astrocitária, assim como é possível o seu envolvimento 

no complexo proteico integrinas-distroglicanas para colaborar na reorganização da BHE. Uma 

possível correlação entre o sistema Ten-2-TCAP-2 nos astrócitos reativos com as integrinas em 

quadros epileptogênicos necessita de estudos adicionais para confirmar tal inferência.  

Vários estudos recentes tem também mostrado que a interação heterofílica entre a 

Ten-2 e as latrofilinas são importantes durante o desenvolvimento das conexões neuronais, 

sinalização celular e manutenções da estabilidade sináptica (SILVA et al., 2011; BOUCARD 

et al., 2014; MOSCA, 2015; WOELFLE et al., 2015; LI et al., 2018; VYSOKOV et al., 2018; 

HUSIĆ et al., 2019; LEAMEY e SAWATARI, 2019; SANDO et al., 2019; USHKARYOV et 

al., 2019). A família das LPHNs é constituída por um grupo de três membros (LPHN1, 2 e 3) 

conservados em vertebrados e invertebrados (SILVA e USHKARYOV, 2010) relacionados, 

inicialmente, apenas como um receptor da α-latrotoxina exógena, o componente tóxico 
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existente no veneno da aranha viúva-negra (Latrodectus mactans) (DAVLETOV et al., 1996). 

As três isoformas da LPHNs são expressas essencialmente no encéfalo, enquanto que a LPHN2 

também é expressa em tecidos não-neurais (SILVA e USHKARYOV, 2010). Atualmente, sabe-

se que as LPHNs estão diretamente relacionadas com a manutenção estrutural dos contatos 

sinápticos, a partir de interações com as Tens, além de atuarem funcionalmente na sinalização 

neuronal (SILVA et al., 2011; BOUCARD et al., 2014, WOELFLE et al., 2015, VYSOKOV et 

al., 2016; LI et al., 2018; HUSIĆ et al., 2019). Desta forma, foi observado que a LPHN1 e a 

Ten-2 estão, respectivamente, situadas nos neurônios pré e pós-sinápticos, colaborando na 

manutenção estrutural da sinapse em células hipocampais isoladas de ratos adultos (SILVA et 

al., 2011; MOSCA, 2015). Também tem sido mostrado que células N2ba (derivadas de 

neuroblastoma) expressando LPHN1 se agregaram com aquelas expressando Ten-2 (SILVA et 

al., 2011). Estudos com transfecção da LPHN1 ou Ten-2 em células HEK293 (derivadas do 

epitélio renal) indicou que a porção carboxila da Ten-2 (relativa a sequência do TCAP-2) é 

crucial para tal interação heterofílica (BOUCARD et al., 2014; HUSIĆ et al., 2019). É 

interessante salientar também que um splice variant da Ten-2, denominado de Lasso, interage 

com a LPHN1 modulando o influxo de cálcio no terminal pré-sináptico (SILVA et al., 2011). 

A interação entre Lasso-LPHN1 e o influxo de cálcio pode ser de interesse quanto a atividade 

funcional dos astrócitos. É de amplo conhecimento que os astrócitos secretam 

gliotransmissores, tais como glutamato, ácido gama-aminobutírico (GABA), adenosina 

trifosfato (ATP), N-metil D-aspartato (NMDA) além de inúmeros outros neuromoduladores 

que atuam nas sinapses neuronais (ARAQUE et al., 1999; BOISON, 2008; ARAQUE et al., 

2014; BEN HAIM et a., 2015; GUNDERSEN et al., 2015; MITTERAUER, 2015; COVELO e 

ARAQUE, 2016). Os astrócitos emitem prolongamentos que estão em íntimo contato com os 

terminais pré e pós-sinápticos, formando uma estrutura conhecida como sinapse tripartite, na 

qual os astrócitos podem modular a atividade sináptica através da secreção de gliotransmissores 

ou endocitando neuromediadores liberados durante a transmissão sináptica (HALASSA et al., 

2007; BOISON, 2008; ARAQUE et al., 2014; GUNDERSEN et al., 2015; COVELO e 

ARAQUE, 2016). Neste caso, a liberação dos gliotransmissores pode ser um resposta a um 

quadro de hiperatividade neuronal, tais como no modelo de epilepsia induzida pela pilocarpina, 

que resulta num quadro de toxicidade induzida pelo cálcio proporcionando a presença de 

neurônios hiperativos (SCORZA et al., 2009). Nosso grupo de pesquisa recentemente 

evidenciou em um estudo in vitro que que astrócitos cerebelares imortalizados também 

expressam proteínas do sistema Ten-TCAP (TESSARIN et al., 2019). Além disso, a 

administração in vitro de TCAP-1 aumentou as concentrações de cálcio intracelular nesta 
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linhagem celular (TESSARIN et al., 2019). É interessante mencionar que os astrócitos reativos 

evidenciados no presente estudo também exibiram munorreatividade para a LPHN2 e LPHN3, 

porém em menor intensidade em relação a LPHN1 (dados não mostrados). Portanto, sabendo 

que os astrócitos reativos expressam a Ten-2 e supostamente a LPHN1, pode ser sugerido que 

o sistema Ten-TCAP-LPHN nos astrócitos reativos induzidos pela pilocarpina podem estar 

relacionado com a modulação do cálcio, atuando possivelmente em neuroproteção em 

desordens epileptogênicas. 

Em modelos animais de epilepsia, alterações neuropatológicas com a presença de 

degeneração neuronal estão presentes em regiões corticais, tais como córtex olfatório, frontal, 

temporal, parietal, entorrinal e perirrinal, além de núcleos talâmicos e septais, além do caudado-

putamen (CLIFFORD e OLNEY et al., 1987; WHITE 2002; SHARMA et al., 2007). Como 

comentando anteriormente, estudos têm evidenciado que as Tens e os TCAPs estão 

relacionados com possíveis atividades neuroprotetoras (TAN et a., 2009; 2012; WANG et al., 

2005; AL CHAWAF et al., 2007; LOVEJOY et al., 2006; LOVEJOY et al., 2009; 

KUPFERSCHMIDT et al., 2011; CHAND et al., 2013; CHEN et al., 2013; ERB et al., 2014; 

TESSARIN et al., 2019). Suportando esta possível atividade neuroprotetora do sistema Ten-

TCAP, o presente estudo mostrou a existência de perfis de astrócitos Ten-2-LI localizados nas 

mesmas regiões do SNC que exibiram degeneração neuronal. 
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7. CONCLUSÃO 

Os dados do presente estudo no qual foi empregado o modelo animal de epilepsia 

induzida por cloreto de lítio-cloridrato de pilocarpina em ratos adultos permitiram concluir: 

                   a) Os astrócitos reativos distribuídos em diversas áreas do sistema nervoso central 

apresentaram um significante aumento na imunorreatividade à Ten-2, principalmente após 2 e 

5 dias da indução do status epilepticus (SE); 

                   b) Os astrócitos reativos imunorreativos à Ten-2 estavam localizados em áreas com 

intensa degeneração neuronal; 

                   c) Os astrócitos reativos também modularam positivamente a expressão gênica para 

Ten-2 e TCAP-2 e LPHN-1, principalmente após 2 e 5 dias após o SE.  
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