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Resumo: A neurotoxicidade pode se manifestar de forma aguda, subaguda e crônica 

apresentando vários sintomas entre eles a convulsão. Na ocorrência de neurotoxicidade 

induzida podem ocorrer os mecanismos celulares como apoptose, estresse oxidativo, 

disfunção mitocondrial e inibição da neurogênese.  A glutamato descarboxilase é uma 

enzima que age diretamente no metabolismo dos neurotransmissores GABA (ácido γ-

aminobutírico). A ação do GABA é modulada alostericamente por uma grande variedade 

de substâncias químicas que interagem com locais de ligação distintos do GABA. A β-

glucanas têm sido consideradas como os produtos naturais que podem ser úteis na 

prevenção e tratamento de várias doenças em seres humanos. Assim o objetivo desta 

pesquisa foi avaliar o efeito agudo da injeção Do expolissacarídeo de lasiodisplodana 

sobre as consequências neuroquímicas e comportamentais da inibição da glutamato 

descarboxilase. O estudo utilizou 24 ratos da linhagem Wistar (rattus novergicus), com 

60 dias, submetidos a condições ambientais controladas. Os animais foram pesados e 

divididos em 4 grupos, sendo grupos: 1 salina, 2 penicilamina, 3 exopolissacarídeo(EPS) 

+ penicilamina e 4 exopolissacarídeo(EPS). Os resultados obtidos no experimento e 

apresentados com M ± D V, comportamental os animais apresentaram algumas alterações 

comportamentais, mas não chegando a convulsionar, não foi observado nenhum tipo de 

alteração histopatológica no tecido cerebral. Nos resultados de peroxidação lipídica 

observou que penicilamina quando comparado com a salina obteve-se um aumento 

(Penicilamina = 2,36 nMol/mg; Salina = 0,31 nMol/mg), quando feito o pré-tratamento 

com exopolissacarídeo (EPS) e após injetado a penicilamina observou uma diminuição 

(Penicilamina = 2,36 nMol/mg; EPS + Penicilamina = 0,79 nMol/mg), sendo 

apresentados como média desvio padrão. Em conclusão a penicilamina causou 

neurotoxicidade, sendo que o expolissacarídeo teve um papel importante na diminuição 

dos efeitos causados pela penicilamina. 

 

Palavras-chave: glutamato descarboxilase; neurotoxicidade; ácido gama-aminobutírico, 

expolissacarídeo. 

 

 

 

 



Abstract: Neurotoxicity may manifest as an acute, subacute and chronic presenting 

several symptoms including seizures. In the event of neurotoxicity induced cellular 

mechanisms may occur as apoptosis, oxidative stress, mitochondrial dysfunction and 

inhibition of neurogenesis. The glutamate decarboxylase is an enzyme which acts directly 

on the metabolism of neurotransmitters GABA (γ-aminobutyric acid). The action of 

GABA is modulated allosterically by a variety of chemical substances that interact with 

distinct binding sites of the GABA. The β-glucans have been considered as the natural 

products that may be useful in the prevention and treatment of various diseases in 

humans. Thus the aim of this research was to evaluate the effect of acute injection of 

lasiodisplodana From exopolysaccharide on the neurochemical and behavioral 

consequences of inhibition of glutamate decarboxylase. The study used 24 Wistar rats 

(Rattus norvegicus), 60 days, subjected to controlled environmental conditions. The 

animals were weighed and divided into 4 groups, with groups: 1 salt, 2 penicillamine, 3 

exopolysaccharide (EPS) + penicillamine and 4 exopolysaccharide (EPS). The results 

obtained in the experiment and presented with M ± SD, behavioral animals showed some 

behavioral changes, but not coming to convulse, was not observed any histopathological 

changes in the brain tissue. In the results observed that lipid peroxidation penicillamine 

compared to saline gave an increase (Penicillamine = 2.36 nMol / mg, saline = 0.31 nMol 

/ mg) when done pretreatment with exopolysaccharides (EPS), and injected after 

penicillamine observed a decrease (Penicillamine = 2.36 nMol / mg; Penicillamine + EPS 

= 0.79 nMol / mg) and are presented as mean standard deviation. In conclusion 

penicillamine cause neurotoxicity, with the expolissacarídeo played an important role in 

mitigating the effects caused by penicillamine. 

 

Keywords: glutamate decarboxylase; neurotoxicity; gamma-aminobutyric acid, 

exopolysaccharide. 
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1. INTRODUÇÃO 
  

1.1 Ácido γ-aminobutírico (GABA) 

O ácido γ-aminobutírico (GABA) atua como um neurotransmissor de inibição 

no sistema nervoso central (SNC), regulando a excitabilidade do neurônio, interagindo 

com proteínas de membrana (também denominados neurotransmissores GABA). Após a 

ligação do GABA aos receptores, ocorre a abertura de canais de cloro, hiperpolarizando 

a célula (MILLER et al, 1978).  

De acordo com Tillakaratne et al (1995), a principal via de síntese de GABA 

envolve o glutamato descarboxilase (GAD). O GAD é particularmente sensível aos 

radicais livres e a sua inibição amplifica a epileptogenes induzida por FeCl3 

(ROBITAILLE et al, 1995). 

A glutamato descarboxilase é uma enzima que age diretamente no metabolismo 

dos neurotransmissores GABA, porém pouco se sabe sobre a sua regulação. A ação do 

GABA é, no entanto, modulada alostericamente por uma grande variedade de 

substâncias químicas que interagem com locais de ligação distintos do local de ligação 

do GABA (BRADFORD, 1976).  

O GABA ao ser sintetizado pela descarboxilase do ácido glutâmico, ocorrendo 

uma descarboxilação em terminações GABAérgicas (BLINDERMAN et al, 1978). 

Desse modo, a mesma quantidade de GABA no cérebro é proporcional a quantidade de 

GAD, e este precisa incondicionalmente do fosfato de piridoxal (vitamina B6) como co-

fator (BAYBN et al, 1977). 

Alguns estudos sobre a interação de compostos reguladores com preparações 

brutas de GAD no cérebro têm mostrado que, na ausência de substrato, o cofator, 

piridoxal-5'-fosfato está totalmente ligado à manutenção desse neurotransmissor 

(MILLER et al, 1978). Contudo, o excesso de infusão deste neurotransmissor reduz a 
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atividade de GAD, e a sua retirada, após infusão crônica no cérebro, promove 

convulsões por deficiência de GABA em virtude de uma supressão do GAD (DE 

MELLO, 1984). 

Além do mais, o glutamato aparece para inativar a produção de GAD pela 

formação de uma apoenzima. Também tem se demonstrado que existe a formação de 

uma fosfato inorgânico (Pi) estimulando a reativação de apodecarboxilase por uma 

piridoxal-P (RYAN & ROSKOSKI, 1976).  

Tursky (1970) mostrou a primeira evidência que os nucleotídeos podem estar 

envolvidos na regulação da GAD. Muitos di e trinucleotídeos inibem fortemente a 

GAD, reduzindo a formação de fosfatos inorgânicos. Essas informações sugerem que 

compostos endógenos, como o piridoxal-5'-fosfato, fosfatos inorgânicos, glutamato e 

nucleotídeos, interagem com a enzima que controla a síntese de GABA.  

O GABA está envolvido direta ou indiretamente em algumas patologias 

neurológicas, como diabetes (UENO, 2000), Huntington (KUNIG et al, 2000), epilepsia 

(BAULAC et al, 2001) e esclerose do corno de Ammon (SCHWARZER et al, 1997).  

No diabetes mellitus insulino-dependente existem anticorpos a vários antígenos 

ás células ilhotas pancreáticas, incluindo glutamato descarboxilase. As respostas 

proliferativas a este antígeno de células mononucleares de sangue periférico de 

pacientes com diagnóstico recente de diabetes insulino-dependente tiveram sua 

probabilidade de uma resposta positiva significativamente maior entre os pacientes e 

parentes diabéticos positivos para anticorpos de células-ilhota (ICA) do que entre os 

indivíduos com baixo risco de diabetes (controles e parentes ICA-negativas). 

Descarboxilase do glutamato podem desempenhar um papel patogenético no diabetes 

insulino-dependente (ATIKISON, 1992). 
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 Após a indução de mudanças conformacionais do ATP em um ou mais resíduos 

de triptofano e tirosina na holoGAD, alterando estes para um estado menos móvel, 

ocorre relação com um aumento da desnaturação térmica da holoGAD em 2ºC, 

conforme observado a partir da redução do conteúdo de holoGAD em 8 a 10% 

(percentual de redução da fluorescência) após a adição de ATP. Além disso, o ATP 

parece não agir diretamente no sítio catalítico da enzima, na medida em que ocorre 

somente uma pequena e não significativa redução da atividade da GAD após sua adição. 

Estudos cinéticos demonstraram que a holoGAD é formada a partir de duas etapas 

importantes, a primeira etapa é constituída de uma rápida reação, formando um 

complexo intermediário apoGAD-cofator, seguida da segunda etapa, mais lenta, onde 

ocorre uma mudança conformacional no complexo intermediário para formar a 

holoGAD ( MALFATTI; 2007). 

O ATP reduz em até 60% a taxa de conversão da primeira etapa (intermediária) 

para a segunda (formadora da holoGAD), reduzindo a quantidade de holoGAD 

formada. Além disso, foi demonstrado que o ATP reduz o nível de saturação da GAD 

pelo seu cofator na ordem de 60% em sinaptosomas (MILLER &WALTERS, 1979) e 

50 a 70% em extratos de cérebro (MILLER &WALTERS, 1977).  

Desse modo, o ATP produzido interage principalmente mais com a apoGAD do 

que com holoGAD, diminuindo a conversão do complexo intermediário para apoGAD 

(apo-GAD-cofator) e, reduzindo a formação de holoGAD. Assim, o ATP interfere no 

grupo iônico - PLP com histidina resíduo presente na seqüência NPHK apoGAD 

(RYAN & ROSKOSKI, 1976).  

 



15 

 

1.2 Polissacarídeos microbianos 

Os polissacarídeos são polímeros naturais, constituídos de um único ou de 

diferentes tipos de monossacarídeos. Celulose, alginato e goma arábica são exemplos de 

homo-, co- e de hetero- polissacarídeos, respectivamente. Aqueles com aplicações 

industriais são extraídos de plantas, algas, fungos ou animais, ou ainda podem ser 

obtidos através de fermentação microbiana. Em plantas superiores podem ser obtidas a 

partir de exsudados, sementes, frutas e tubérculos (CUNHA et al, 2009). 

Os líquens podem produzir carboidratos de alta e baixa massa molar. Entre os de 

massa molar elevada, destaca-se os polissacarídeos de manose (galactomananas e 

galactoglucomana) e glicose (nigerana, isoliquenanas, acrocifananas, pululanas, 

pseudonigeranas, laminarana, pustulana e liquenanas) (OLAFSDOTTIR & 

INGÓLFSDÓTTIR, 2001). 

Novos polissacarídeos microbianos vêm sendo intensivamente estudados, 

mostrando um amplo campo de aplicações nas mais diversas áreas. O estudo de novas 

condições de cultivo e seleção de micro-organismos pode representar a descoberta de 

linhagens mais produtoras e processos mais produtivos (BERWANGER, 2005).  

As glucanas homopolissacarídeos são mais frequentemente encontrados em 

cogumelos, e são formados por glicose α e β, pode ter ramificações para não reduzir as 

quantidades de monossacarídeos (ZHANG et al, 2007).  

A célula microbiana é uma rica fonte de moléculas de carboidratos, alguns sendo 

da parede celular, enquanto que outros podem ser encontrados completamente 

dissociados a partir da célula e são conhecidos como exopolissacáridos (EPS) (CUNHA, 

PAULA & FEITOSA 2009). Os EPS são definidos como polissacarídeos extracelulares, 
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produzidos por alguns fungos e bactérias, os quais são encontrados ligados à superfície 

das células ou são excretados para o meio extracelular, na forma de limo (BARBOSA et 

al, 2004). Nos fungos, os EPS constituem uma importante percentagem da biomassa, 

participando com mais de 75% dos polissacarídeos constituintes da parede da hifa 

(GUTIÉRREZ; PIETRO; MARTINEZ, 1996). 

Na área biológica eles são aplicados como biomateriais, em engenharia de 

tecidos, imobilização de enzimas, biossensores, como veículo de liberação de fármaco 

(RINAUDO, 2008). 

A biossíntese de EPS ou biopolímeros está diretamente associada à capacidade 

de sobrevivência do micro-organismo em condições adversas de meio ambiente. Nos 

micro-organismos estes biopolímeros desempenham diversas funções tais como 

proteção contra dessecação, constituem uma barreira impedindo a união de vírus a sítios 

específicos da parede celular, neutralizam toxinas, atuam como fonte de carbono e 

energia, são importantes na conversão do excesso de substrato em um material pouco 

metabolizável por outros micro-organismos, além de interagirem com células de 

animais ou plantas com relações específicas, simbióticas ou patogênicas (BULOCK & 

KRISTIANSEN, 1987; MOREIRA et al, 2003). 

Além de participar da composição da parede celular de fungos, beta-glucanas 

são frequentemente excretadas nos meios de cultura quando cultivado em meio líquido. 

Estudos indicam que glucanas, muitas vezes constituem um invólucro em torno das 

hifas fúngicas, que protegem contra danos causados por espécies reativas de oxigênio 

(MIRANDA et al, 2007). 

Os exopolissacarídeos produzidos por fungos podem ser heteropolissacarídeos, 

constituídos por diferentes unidades monoméricas; ou homopolissacarídeos, 
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constituídos por um único tipo de unidade monomérica. A maioria dos EPS fúngicos 

são beta-glucanas. Propriedades físicas e fisiológicas dos polissacarídeos são 

determinadas pelas diferenças químicas, tais como: tipo de ligação glicosídica, grau de 

ramificação e composição monossacarídica (BARBOSA et al, 2004). 

Algumas beta-glucanas possuem atividade antitumoral, como a lentinana 

produzida pelo basidiomiceto Lentinula edodes e a schizophylana produzida pelo fungo 

Schizophylum comuna (RAU, 2002). Outras glucanas apresentam atividade 

antitrombótica e anticoagulante após alguma modificação estrutural como a curdlana 

(beta -1,3-Glucana) sulfatada (ALBAN; FRANZ, 2000). Experimentos in vitro 

mostraram que beta-glucanas ativam leucócitos, estimulam a atividade fagocitária, 

apresentam atividade antimicrobiana, e podem estimular a produção de mediadores pró-

inflamatórios, como citocinas e quimiocinas (SMIDERLE et al, 2008).  

Beta D-glucanas com atividade biológica derivadas de fungos também são 

denominadas de modificadores da resposta biológica, pois interagem e modificam a 

resposta imunológica do hospedeiro, controlam a homeostase, regulam o biorritmo, 

prevenindo várias doenças (DIJKGRAAF et al, 2002). 

Muitas outras funções biológicas têm sido atribuídas a EPS fúngicos por serem 

consideradas moléculas farmacologicamente ativas, como efeito imunomodulatório, 

anti-inflamatório, anticoagulante, hipoglicemiantes, antivirais, atuação na diminuição da 

pressão arterial e na concentração de lipídios sanguíneos (ISHIBASHI, 2004; 

SARANGI, 2006;  FUKUDA, 2009; TELLES, 2010; NASCIMENTO, 2010). 

Trabalhos têm dado ênfase aos EPS, com ação sobre o sistema imune e como 

componentes antioxidantes. Muitas espécies de fungos contém uma variedade de 
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moléculas sequestradoras de radicais livres ou espécies reativas de oxigênio (DORE, 

2006). 

Em estudos com exopolissacarídeo produzido pelo fungo Lasiodiplodia 

theobromae onde foi realizado um tratamento subcrônico não foi evidenciado alterações 

histopatológicas nos órgãos rim, baço e fígado de camundongos (TÚRMINA, 2012). 

Lasiodiplodia theobromae, forma teleomórfica do fungo ascomiceto 

Botryosphaeria rhodina, é típico de regiões tropicais e subtropicais, sendo patogênico a 

numerosas espécies vegetais, em que um mesmo isolado é capaz de infectar diferentes 

hospedeiros, portanto é um parasita não especializado (PEREIRA et al, 2009).  

Em cultura pura de agar batata dextrose (BDA), as colônias de L. theobromae, 

são acinzentadas a negras, com abundante micélio aéreo e quando cultivadas em placas 

de petri, se visualizadas no reverso da placa de petri apresentam-se foscas ou negras. A 

cepa L. theobromae MMPI, isolada da pinha (Annonasquamosa), foi identificada como 

produtora de exopolissacarídeo após a verificação do aumento na viscosidade do meio 

de sais minerais mínimo de Vogel. Em testes com várias fontes de carbono, a glicose 

propiciou o maior rendimento de EPS. Porém, ainda não existem descrições na 

literatura sobre aplicações biológicas do EPS produzido por L. theobroma MMPI 

(CUNHA, PAULA & FEITOSA, 2009).  

Embora a caracterização química do exopolissacarídeo produzido por L. 

theobromae ainda não tenha sido estabelecida, sabe-se que sua forma teleomórfica 

Botryosphaeria rhodina, produz um exopolissacarídeo caracterizado como β-glucana 

(CORRADI DA SILVA et al, 2006). 
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A aplicação terapêutica parece depender da estrutura química e da conformação 

espacial de cada macromolécula, sendo que pequenas diferenças estruturais de cada 

polímero resultam em características peculiares para novas aplicações biotecnológicas 

(COLLEONI-SIRGHIE et al, 2003). 

Muitas pesquisas sugerem que polissacarídeos, inclusive exopolissacarídeos e 

complexos polissacarídeos-peptídeos são as principais moléculas bioativas de muitos 

fungos (TELLES, 2010). 

O desenvolvimento de estudos científicos que comprovem as atividades 

biológicas imunomodulatória, antimicrobiana, antitumoral das β-glucanas, é 

fundamental para comprovação de sua eficácia e segurança para uso humano 

(QUEIROZ, 2008). 

1.3 Epilepsia 

O estado epilético é a maior emergência médica que ocorre em urgências de 

atendimento (DELORENZO et al, 1996) e está associada a significante morbidade ou   

mortalidade quando não tratada (KRUMHOLTZ et al, 1995). Estudos epidemiológicos 

indicam que a mortalidade entre pessoas com a patologia neurológica é de 22% e pode 

aumentar para 30% com a idade (DODSON et al, 1993). 

Vários fatores incluem para o aparecimento da doença, incluindo a idade e 

etiologia, outros fatores podem estar ligados com a volta da patologia duração das 

convulsões e o tempo em que ocorreu o primeiro tratamento. Assim, ao se entender a 

patofisiologia e a resposta da doença, podem-se adquirir importantes instrumentos para 

diminuição dessa condição (HAUSER, 1990). 

A neurotoxicidade observada durante as crises epilépticas pode ser associada ao 

estresse oxidativo (FREITAS et al, 2010). No entanto, o estresse oxidativo pode ser 
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associado ao aumento do conteúdo de 5-HT (Serotonina), hipocampal em camundongos 

durante o estabelecimento das crises epilépticas e do estado de mal epiléptico induzidos 

(CACCIA et al, 1986) 

A etiologia da epilepsia é um determinante da maior importância na evolução 

clínica e no prognóstico, apesar disso as atuais classificações da epilepsia não incluem a 

etiologia no seu detalhe (SHORVON, 2011). Assim, o quadro de aparecimento da 

epilepsia está dividido em quatro categorias: idiopática, sintomática, provocada e 

criptogénica (BEGHI, 2004).  

Em relação à classificação, pode dizer-se que, nos primeiros esquemas 

classificativos da Liga Internacional contra a Epilepsia (ILAE), a ênfase era na 

semiologia das crises e nos aspetos eletroencefalográficos. Atualmente são usados a 

imagiologia e a química molecular para identificar as bases etiológicas de muitos tipos 

de epilepsias (BERG et al, 2010; SHORVON, 2011). 

Alguns mecanismos acerca da origem da epilepsia sugeridos envolvem 

alterações cardiovasculares, que podem causar lesões focais nos sistema nervoso central 

(SNC) e danos cerebrais (TOMSON et al, 2005). A atividade epilética vem sendo 

relatada com ocorrências na amígdala, girus do cingulo, córtex insular, e no tálamo 

(DEVINSKY et al, 1997). 

Experimentos mostram um importante papel do tálamo para a manifestação 

epilética, com convulsões e iniciando comportamentos epiléticos (NORDEN et al, 

2002), através de possíveis danos causados por efeito vaso compressor (JASPER & 

DROOGLEEVER-FORTUYN, 1947). A importância do tálamo na propagação das 

convulsões epiléticas correlaciona-se com extensivas projeções no córtex e outras áreas 

cerebrais, como o cerebelo e o hipocampo (BONILHA et al, 2003).  



21 

 

Como parte da rede do sistema límbico, o tálamo tem conexões bem 

desenvolvidas com estruturas do lobo temporal medial (BONILHA et al, 2003). Em 

modelos animais de epilepsia, tem sido mostrado que o tálamo tem um papel importante 

na regulação da excitabilidade cortical e na propagação das crises (BERG et al, 2010).  

Através de estudos observa-se que atrofia talâmica é mais intensa nos núcleos 

que possuem mais conexões com o hipocampo, ou seja, os núcleos do grupo anterior e 

dorsolateral do tálamo (NATSUME et al, 2003), ocorreu redução volumétrica dessa 

estrutura, sendo umas das possibilidades seria a associação de dano neuronal decorrente 

das crises epilépticas refratárias (BONILHA et al, 2003). 

Crises convulsivas, por definição, são descargas sincrônicas, de grande 

intensidade ou também conhecida como paroxísticas e excessiva de um grupo de 

neurônios que são classificadas clinicamente em duas categorias denominadas parciais e 

generalizadas. As crises parciais originam-se em um grupo pequeno de neurônios que 

constituem o foco da convulsão. Desta forma, a sintomatologia depende da localização 

no foco no cérebro. Estas crises podem ser do tipo parcial simples onde não ocorre 

alteração da consciência ou parcial complexa com alteração da consciência. Já as crises 

generalizadas envolvem os dois hemisférios do cérebro desde o seu início (MELDRUM 

& CHAPMAN et al, 1999). As crises generalizadas podem consistir apenas de 

movimentos motores ou uma abrupta perda do tônus, a mais comum é a tônico-clônica 

também chamada de grande mal (HANSON et al, 1999).  

Os diferentes modelos de convulsão em animais são bastante utilizados para 

estudar a fisiopatologia do processo convulsivo, uma vez que reproduz alterações 

comportamentais, eletroencefalográficas e neuroquímicas que são semelhantes à 

epilepsia do lobo temporal em humanos (BEM-ARI et al, 1980). 

As convulsões podem ser recorrentes ou espontâneas, muitas vezes, bloqueadas 
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por tratamentos com drogas antiepilépticas, e pode estar associada à esclerose do 

hipocampo (MICHOTTE et al, 2000). Elas podem ser caracterizadas como 

manifestações clínicas resultantes de descargas neuronais anormais, e produzem uma 

superexcitação dos neurônios, e pode ocorrer também através da quebra do equilíbrio 

entre os mecanismos de neurotransmissão inibitórios e excitatórios (ZOUHAR et al, 

1989). 

As convulsões podem ocorrer no período neonatal e representam em sua 

maioria, a expressão clínica de diferentes morbidades orgânicas, funcionais e 

metabólicas que acometem os recém-nascidos. A ocorrência de crises neste período não 

corresponde, necessariamente, ao diagnóstico de epilepsia, e podem representar crises 

secundárias (WATANABE et al, 1999). 

Crises convulsivas neonatais ocorrem com frequência aproximada de 1,8 a 

5/1.000 nascidos vivos nos Estados Unidos da América e podem estar relacionadas a 

diversos fatores etiológicos, que causam lesão permanente ou transitória do sistema 

nervoso central (THARP, 2002). 
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2 OBJETIVOS  

2.1 Objetivo Geral 

Avaliar o efeito agudo da injeção hipocampal da lasiodisplodana sobre as 

consequências neuroquímicas e comportamentais da inibição da glutamato 

descarboxilase. 

 

2.2 Objetivos específicos 

1. Verificar o efeito da administração do expolissacarideo (EPS) na inibição da 

glutamato descarboxilase em modelos animais. 

2. Avaliar a neurotoxicidade da penicilamina dose injetada no hipocampo em 

modelo animal. 

3. Estudar variáveis comportamentais em campo aberto dos animais adultos 

tratados com penicilamina e expolissacarideo. 

4. Detectar os níveis de peroxidação lipídica no hipocampo de ratos adultos 

tratados com penicilamina e expolissacarideo. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Materiais 

 

3.1.1 Reagentes  

Os reagentes foram adquiridos comercialmente com grau de pureza adequado 

aos experimentos. Os principais reagentes utilizados foram: penicilamina, ácido 

tricloroacético, ácido tiobarbitúrico, formalina 10%, etanol P.A., salina, ƞ-butanol. 

 

3.1.2 Equipamentos 

Os equipamentos utilizados foram: centrífuga refrigerada – (Cientec®), 

espectrofotômetro UV-Vis (Jasco®), pHmetro (Lutron®), balança analítica (Tecnol®), 

estereotáxico digital (Insight®), vortex. 

 

3.2 Métodos 

 

3.2.1 Alojamentos dos Animais 

O estudo utilizou 24 ratos da linhagem Wistar (Rattus novergicus), machos, com 

60 dias, submetidos a condições ambientais controladas. Os animais ficaram em uma 

sala exclusiva do Laboratório de pesquisa da Fisioterapia da Universidade Estadual do 

Centro-Oeste (UNICENTRO). Esta sala é ausente de ruídos, ventilação por exaustor, 

timer para ciclo 12h claro/12h escuro e climatizador de ar para manutenção de 

temperatura e umidade adequada.  Os modelos animais foram mantidos em gaiolas para 

ratos com base em polipropileno, auto-clavável, resistente a ácidos, nas medidas de 

41x34x16cm, apresentam tampa de arame de aço carbono com tratamento de zincagem, 

malha 7,5mm, além de bebedouro de 500 ml específicas para os modelos animais 

utilizados. Foram alojados entre 2 a 5 animais em cada gaiola para diminuir os riscos de 
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heteroagressividade. Os animais foram adquirido do Bioterio da TecPar Curitiba-PR. Os 

animais foram alimentados com ração da marca Purina® e água filtrada, sendo 

disponibilizados ad bilitum durante todo o protocolo experimental. 

 

3.2.2 Protocolo Experimental 

  Todos os procedimentos experimentais foram analisados e aprovados pelo 

Comitê de Ética em Uso de Animais - CEUA/UNICENTRO, protocolo nº 089/2013. 

Conforme a tabela 1, os animais foram pesados no primeiro dia de experimento e 

divididos aleatoriamente em 4 grupos. 

Tabela 1- Formação dos grupos experimentais. 

Grupos N 

Solução Salina 6 

EPS 6 

Penicilamina 6 

EPS + Penicilamina 6 

 

 

3.2.3 Protocolo de Estereotaxia  

O experimento de estereotaxia foi realizado no laboratório de BIOMED da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO). Inicialmente os animas foram 

anestesiados com uma mistura de cloridrato de xilazina (5 a 10mg/kg) e cloridrato de 

quetamina (50 a 75 mg/kg), injetada por via intraperitoneal (i.p.). Quando atingido o 

plano anestésico, os animais foram colocados no aparelho estereotáxico digital (Insight), 

conforme a Figura 1, onde foi colocada uma cânula de 0,9 mm, que foi inserida 
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unilateralmente no hipocampo, seguindo as coordenadas em relação ao bregma (in mm): 

AP, 0,4; L, 0,3; V, 0,2 da dura para atingir o hipocampo (PAXINOS; WATSON, 1986), 

após estas foram fixadas com resina acrílica, para infusão hipocampal das substâncias a 

serem testadas. O antibiótico cloranfenicol (200mg/kg, i.p.) foi administrado 

imediatamente após o procedimento cirúrgico. As substâncias em estudo foram 

administradas em torno de 72 horas após cirurgia, quando os animais não mostrarem 

sinais de dor, infecção ou qualquer desconforto.  

 

Figura 1: Rato Wistar (Rattus novergicus) durante a cirurgia para colocação da cânula no aparelho 

estereotáxico digital. Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

3.2.4 Preparo das Substâncias 

Para preparação das substâncias, a penicilamina foi pesada e dissolvida em 

solução salina, a uma concentração final de 2 µmol. O expolissacarideo (EPS) que 

estava numa concentração de 0,01g/L e foi realizado uma diluição de 1:1 em salina. 

 

3.2.5 Análises Comportamentais  

Após os tratamentos com as substâncias, os animais foram colocados em um 

labirinto (Figura 2) para a observação comportamental por 1 h, sendo esta filmada. 
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Após os protocolos dos tratamentos experimentais os animais foram sacrificados, e seus 

cérebros removidos para dissecação do hipocampo e córtex para análise histopatológica. 

O cérebro foi armazenado em condições apropriadas para a realização dos posteriores 

estudos de peroxidação lipídica. 

 

 

Figura 2: Rato Wistar (Rattus novergicus) após tratamento com as substâncias, no campo aberto  de 

observação. Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

3.2.6 Análises Histopatológicas  

 Depois dos animais terem sido sacrificados, foram retiradas amostras de cérebro, 

e fixadas em formaldeído 10% (v/v)  que foi preparado em PBS 0,01 M; pH 7,2. Os 

fragmentos submetidos à clivagem foram em seguida processados de acordo com as 

técnicas de rotina para inclusão em blocos de parafina, cortados em micrótomo a 3-4 

micrômetros e corados pela técnica da Hematoxilina-Eosina (H.E.). O órgão descrito 

acima foi avaliado quanto à presença ou não de congestão, edema, hemorragia, 

degeneração hidrópica e/ou gordurosa, necrose. Os achados histopatológicos foram 
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categorizados em graus de intensidade e comprometimento do órgão (focal, multifocal e 

difuso). 

3.2.7 Determinações de Espécies Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) 

A formação de radicais livres e a peroxidação lipídica são reações extremamente 

rápidas, que são, geralmente, mensuradas pelos seus produtos, principalmente as 

substâncias reativas ao ácido tiobárbitúrico (TBARS), entre as quais o malonildialdeído 

é o principal. Dessa forma, a formação de malonildialdeído, pela quebra de ácidos 

graxos poli-insaturados, é um método conveniente para se determinar o grau de 

peroxidação lipídica, sendo assim uma excelente ferramenta para o monitoramento das 

propriedades antioxidantes de qualquer substância (WALLIN et al. 1993). Para a 

dosagem de TBARS foi realizado um homogenato em tampão fosfato de sódio 50 mM, 

pH 7,4, com amostras de área cerebral dos animais, após  retirou-se 250 µL do 

homogenato no qual foi adicionado 1 mL de ácido tricloroacético a 10% e 1mL de 

solução de ácido tiobarbitúrico 0,67% e em seguida a mistura foi agitada em vortex. 

Após a agitação, essa mistura foi mantida em um banho de água fervente por 15 min, e 

em seguida resfriada em água corrente. Após o resfriamento foi adicionada 2 mL de  ƞ-

butanol, agitando em vortex por 1 min. Após agitação a mistura foi centrifugada a 1200 

rpm por 5 min. Após a centrifugação foi realizada a leitura da absorbância relativa a 535 

nm em espectrofotômetro. 

 

3.2.8 Descartes dos animais 

Os animais foram acondicionados em um saco plástico, hermeticamente fechado 

até o descarte sob congelamento em freezer. O descarte ocorreu por empresa 

especializada nesse tipo de descarte, que mantém vinculo de contrato com a Unicentro, 

PR. Os animais normalmente são incinerados nessa empresa. 
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3.2.9 Análises estatísticas 

Os resultados foram apresentados como média ± desvio padrão. Comparações 

estatísticas entre os resultados dos 4 grupos de estudo foram feitas pela ANOVA com 

95% de confiança e com post hoc de Tukey ( significância de p<0,05).  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A seguir estão apresentados os resultados de comportamento animal, 

determinações de espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) e parâmetros 

histológicos decorrentes da injeção intracerebroventricular de penicilamina, 

expolissacarideo (EPS) e salina em ratos machos. 

4.1 Comportamentos de ratos adultos observados durante 1 hora após 

administração das substâncias. 

Nos estudos comportamentais os resultados são apresentados como o número de 

animais que apresentaram alterações dos parâmetros comportamentais em relação ao 

número total de animais observados durante os experimentos. 

Todos os animais adultos tratados com salina, durante 1 hora de observação, 

apresentaram os seguintes comportamentos: limpeza, vasculharam o campo aberto, 

ficaram parado por 30 minutos, quando comparado com estudos onde os animais nao 

tiveram nenhum tipo de movimentação, os animais desse trabalho tiveram sinais de uma 

leve agitação, mas não chegaram a apresentarem sinais de convulsão. 

Os animais tratados com o expolissacarideo (EPS), durante a hora de 

observação, apresentaram limpeza, percorreram o campo aberto, levantaram, 

espirraram, ficaram parados por algum tempoe os animais desse grupo também não 

apresentaram sinais convulsivos. 

Os animais tratados com penicilamina, observados durante 1 hora, ficaram mais 

agitados, fizeram limpeza, extensão do corpo, espirraram, metade deles apresentaram 

sinais leves de convulsão, entretando nenhum chegou a mortalidade causado pela 

neurotoxicidade. 

Já o grupo 4 os animais foram tratado previamente com expolissacarideo (EPS), 

e foram observados por 10 minutos, em seguida foi administrado a penicilamina. Esses 
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animais apresentarm sinais como limpeza, levantaram, percorreram o campo aberto, 

espirraram, foi observado também uma leve agitação, mas sem sinais convulsivos. 

Em um estudo com penicilamina observou-se em seus resultados que os animais 

tiveram aumento nos sinais de convulsão em função do aumento gradual das doses de 

penicilamina injetadas intracerebroventricular e do tempo, enquanto o grupo salina nao 

apresentou nenhum sinal de convulsão (GROSS et al 1994). 

 

Tabela 2:Resultado da observação comportamental. 

 Salina  

 

EPS 

 

Penicilamina  EPS+Penicilamina  

Extensão de 
pescoço 

1,66 3,16 4,50 3,16 

Extensão da cauda 2,66 2,50 5,66 4,33 
Tremor de cão - - 3,50 - 
Episódios convulsivos - -  21,50 - 
Levantar 1,00 2,16 2,50 2,33 
Espirro 2,33 2,50 3,66 2,83 
Limpeza 2,00 4,16 13,33 8,83 
Congelar  4,16 4,66 15,66 9,50 
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4.2 Determinações de espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) 

Os resultados dos efeitos do EPS na peroxidação lipídica no hipocampo de ratos 

adultos após neurotoxicidades induzidas por penicilamina foram apresentados na Figura 

3. No grupo penicilamina foi verificado um aumento significativo na peroxidação 

lipídica em relação ao grupo salina (Penicilamina = 2,36 nMol/mg; Salina = 0,31  

nMol/mg, p<0,01), no hipocampo de ratos adultos. Por sua vez, o pré-tratamento com 

EPS, produziu uma redução significativa na peroxidação lipídica de 65% quando 

comparado ao grupo penicilamina (Penicilamina = 2,36 nMol/mg; EPS + Penicilamina 

= 0,79 nMol/mg, p<0,01), (Figura 4). Também foi detectado um leve aumento não 

muito significativo na peroxidação lipídica no grupo tratado somente com EPS em 

comparação aos valores do grupo salina (EPS = 0,54 nMol/mg; Salina = 0,31 nMol/mg, 

p<0,01) no hipocampo dos ratos adultos (Figura 3). 

A peroxidação lipídica produzida em muitas condições, como convulsão e/ou no 

modelo de isquemia cerebral de reperfusão, tem sido avaliado e pode ser verificada 

indiretamente através de homogenato cerebral (FREITAS et al., 2004). A peroxidação 

lipídica é um processo que envolve a oxidação de ácidos gordurosos poliinsaturados, os 

quais são componentes básicos de membranas biológicas. Compostos reativos 

eletrofílicos são formados durante este processo, principalmente os do tipo aldeídos α e 

β-não-saturados. Estes compostos produzem ligações diretamente com a molécula do 

DNA (LUCZAJ et al., 2003). 

Peroxidação lipídica pode ser observada através dos danos na membrana celular 

e mitocondrial de diferentes células, inclusive neuronais e ainda, pode ser capaz de 

produzir outras alterações moleculares através da inibição da enzima ATPase que está 

implicada no mecanismo dos receptores Gabaérgicos e que pode ser importante no 

processo convulsivo (PATEL et al., 2004; LEES, 1991). 
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Estudos de Murakami et al. (1997) demonstraram um aumento na produção de 

radicais livres, ácidos graxos poliinsaturados e peroxidação lipídica da membrana 

neuronal após neurotoxicidade. As doenças degenerativas como as neurológicas podem 

ser causadas pelo excesso dos radicais livres (PRIOR et al., 1998) 

O presente trabalho demonstrou um aumento significativo na peroxidação 

lipídica no hipocampo de ratos tratados somente com penicilamina que apresentaram 

neurotoxicidade após 1 h de observação. Nos animais que receberam tratamento prévio 

com exopolissacarideo EPS, percebeu - se uma diminuição significativa da peroxidação 

lipídica. Já nos animais que foram tratados apenas com exopolissacarideo, não se 

observou alterações nos níveis de tais substâncias. Estes resultados podem estar ligados 

a proteção que o expolissacarídeo produziu, contra radicais livres que foram produzidos 

na neurotoxicidade induzida por penicilamina no hipocampo. Nos estudos de Oliveira et 

al. (2009), estes autores sugerem que as β-glucanas possuem atividade antioxidante e 

por isso assim conseguem exercer sua principal atividade quimioprotetora. 

Antioxidantes são substâncias naturais ou sintéticas que agem prevenindo ou retardando 

a deterioração causada pela exposição ao oxigênio, evitando a propagação das reações 

de oxidação em cadeia (NAMIKI, 1990). 

 
Figura 3: Peroxidação lipídica em orgão cérebro de ratos Wistar tratados com exopolissarídeos 

(EPS) e penicilamina. (Valores: média ± desvio padrão, n:6). Fonte: Arquivo Pessoal. 



34 

 

4.3 Parâmetros Histopatológicos  

Os exames histopatológicos do órgão cérebro, região do cortex e hipocampo, 

não detectaram alterações, tanto no grupo controle salina quanto ao tratado com o EPS e 

penicilamina, conforme pode ser visualizado nas Figuras 4 e 5. 

No cérebro, o EPS e salina não promoveram alterações histológicas na região do 

cortex e do hipocampo. Não foram encontrados focos de inflamação ou fibrose, 

congestão ou áreas de hemorragia, edema, degeneração hidrópica e/ou gordurosa e 

necrose. A penicilamina também não promoveu alterações histológicas na região do 

cortex e do hipocampo, não sendo encontrado nenhum foco de inflamação ou fibrose, 

congestão ou áreas de hemorragia, edema, degeneração hidrópica e/ou gordurosa e 

necrose.  

Diferente dos resultados do trabalho de Gross et al (1994), com penicilamina 

observaram que alterações histopatológicas foram verificados, dilatação ventricular 

moderada, hemorragia ventricular, exsudação na cavidade ventricular acompanhadas de 

necrose e alterações celulares, enquanto no presente estudo estes sintomas não foram 

observados. É possível que estas diferenças tenha sido porque aqueles autores usaram 

como veiculo etanol para dissolução da penicilamina, enquanto aqui foi utilizada 

solução salina que e menos tóxico.  

Em estudos anteriores, pesquisadores relataram efeito hepatoprotetor de uma 

glucana. O EPS mostrou diminuição representativa da lesão hepática, verificada a partir 

de estudo histopatológico em modelo de toxicidade hepática induzida por taxol. 

Resultados de estudos sugeriram que a glucana exerce efeitos protetores em tecidos 

contra os danos oxidativos causados por substâncias com alta toxicidade, podendo ser 

de uso terapêutica na prevenção toxicidade induzida. (TOKLU et al, 2006; 

KARADUMAN et al, 2010). 
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Figura 4: Cortes histológicos do cortex cerebral. (A) Tecido do grupo salina (aumento de 10X); (B) 

Tecido do grupo EPS (aumento de 10X); (C) Tecido do grupo penicilamina (aumento de 10X); (D) 

Tecido do grupo EPS/penicilamina (aumento de 10X); (E) Tecido do grupo salina (aumento de 40X); (F) 

Tecido do grupo EPS (aumento de 40X); (G) Tecido do grupo penicilamina (aumento de 40X); (H) 

Tecido do grupo EPS/penicilamina (aumento de 40X). Fonte: Arquivo Pessoal. 
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Figura 5: Cortes histológicos do hipocampo cerebral. (A) Tecido do grupo salina (aumento de 10X); (B) 

Tecido do grupo EPS (aumento de 10X); (C) Tecido do grupo penicilamina (aumento de 10X); (D) 

Tecido do grupo EPS/penicilamina (aumento de 10X); (E) Tecido do grupo salina (aumento de 40X); (F) 

Tecido do grupo EPS (aumento de 40X); (G) Tecido do grupo penicilamina (aumento de 40X); (H) 

Tecido do grupo EPS/penicilamina (aumento de 40X). Fonte: Arquivo Pessoal. 
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5- CONCLUSÃO 

  

• O estudo mostrou que a penicilamina causou um neurotoxicidade através da 

injeção hipocampal. 

• Os resultados demonstraram que o pré-tratamento com o expolissacarideo (EPS) 

teve uma significativa diminuição dos sinais de neurotoxicidade e também foi 

observada uma diminuição na peroxidação lipídica. 

• O tratamento hipocampal de penicilamina e expolisacarideo (EPS), não 

evidenciou alterações histopatológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

6- REFERÊNCIAS 

ALBAN, S.; FRANS, G. Characterization of the anticoagulant actions of a semi 

synthetic curdlan sulfate. Thrombosis Research. v. 99, p. 377-388, 2000.  

BARBOSA, A. M.; CUNHA, P. D. T.; PIGATTO, M. M.; SILVA, M. L. C. 

Production and applications of fungal exopolysaccharides. Semina: Ciências 

Exatas e Tecnológicas, v. 25, n. 1, p. 29-42, 2004. 

BAULAC, S.; HUBERFELD, G.; GOURFINKEL-AN, I.; MITROPOULOU, G.; 

BERANGER, A.; PRUD'HOMME, J. F.; BAULAC, M.; BRICE, A.; BRUZZONE, 

R.; LEGUERN, E. First genetic evidence of GABA(A) receptor dysfunction in 

epilepsy: a mutation in the gamma2-subunit gene. Nat Genet, v. 28, p. 46-8, 2001. 

BAYBN, A.; POSSANI, L.D.; TAPIA, M.; TAPIA, R. Kinetics of brain glutamate 

decarboxylase. Interactions with glutamate pyridoxal-S’-phosphate and glutamate-

pyridoxal-5’-phosphate Schiff base. J. Neurochrm, v. 29, p. 519-525, 1977. 

BEGHI, E.; Etiology of epilepsy. In SHORVON, S.D; PERUCCA, E.; ENGEL, J. 

The treatment of epilepsy. Blackwell Science, Oxford, p. 50–64, 2004. 

BEN-ARI, Y.; TREMBLAY, E.; OTTERSEN, O. P. Injections of kainic acid into 

the amygdaloid complex of the rat: an electrographic, clinical and histological study 

in relation to the pathology of epilepsy. Neuroscience, v. 5, p. 515-28, 1980. 

BERG, A.; BERKOVIC, S.; BRODIE, M.; BUCHHALTER, J.; CROSS, J.; VAN 

EMDE BOAS, W.; ENGEL, J.; FRENCH, J.; GLAUSER, T.; MATHERN, G.; 

MOSHÉ, S.; NORDLI, D.; PLOUIN, P.; SCHEFFER, I. Revised terminology and 

concepts for organization of seizures and epilepsies: report of the ILAE commission 

on classification and terminology, 2005–2009. Epilepsia, v. 51, p.676–685, 2010. 



39 

 

BERWANGER, A. L. S. Produção e caracterização de biopolímero sintetizado 

por Sphingomonas capsulate. Dissertação de Mestrado. Universidade Regional 

Integrada do Alto Uruguai e das Missões, Erechim, RS, 2005. 

BLINDERMAN, J. M.; MAITRE, M.; L. OSSOLA, L.; MANDEL, P. Purification 

and some properties of L-glutamate decarboxylase from human brain. J. Biochem, 

v. 86, p. 143-152, 1978. 

BONILHA, L.; KOBAYASHI, E.; CENDES, F.; LI, L. M.; RORDEN, C. Medial 

temporal lobe atrophy in patients with refractory lobe epilepsy. J Neurol 

Neurosurg &Psychiatry, v. 74, p. 1627-1630, 2003. 

BRADFORD, M. M. A rapid and sensitive method for the quantitation of 

microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. 

Analyt. Biochem, v. 72, p. 248-254, 1976. 

BULOCK, J.; KRISTIANSEN, B. Biotecnologia Básica. Zaragoza: Acribia, p. 

449-450. 1987. 

CACCIA, S.; CONTI, I.; VIGANO, G.; GARATTINI, S. 1-(2-Pyrimidinyl)-

piperazine as active metabolite of buspirone in man and rat. Pharmacology, v. 33, 

p. 46-51, 1986. 

COLLEONI-SIRGHI, M.; FULTON, D. B.; WHITE, P. J. Structural features of 

water soluble (1,3) (1,4)-β- D-glucans from high-β-glucan and traditional oat lines. 

Carbohydrate Polymers, v. 54, p. 237-249, 2003. 

CORRADI DA SILVA, M. L., MARTINEZ, P. F., IZELI, N. L., SILVA, I. R., 

VASCONCELOS, A. F. D., CARDOSO, M. S., STELUTTI, R. M., GIESE, E. C., 

BARBOSA, A. M. Caracterização química de glucanas fúngicas e suas aplicações 

biotecnológicas. Química Nova, v. 29, p. 85-92, 2006. 



40 

 

CUNHA, M. A. A.; BARROSO, R. R.; IVANOV, R. V.; BARBOSA, A. M. 

Produção de exopolissacarídeo pelo fungo ascomiceto Botryosphaeria rhodina 

MMPI. VI Semana de Tecnologia em Alimentos (UTFPR), v. 02, n. 20, 2009. 

CUNHA, P. L. R.; PAULA, R. C. M.; FEITOSA, J. P. A. Polissacarídeos da 

biodiversidade brasileira: Uma oportunidade de transformar conhecimento em valor 

econômico. Quím. Nova, v. 32, n. 3, 2009. 

DE MELLO, F. G. GABA-metiated control of glutamate decarboxylase (GAD) in 

cell aggregate culture of chick embryo retina. Brain Res., v. 316, p. 7-13, 1984. 

DE LORENZO, R. J.; HAUSER, W. A.; TOWNE, A. R.; BOGGS, J. G.; 

PELLOCK J. M.; PENBERTHY, L.; GARNETT, L.; FORTNER, C. A.; KO, D. 

Prospective population-based epidemiological study of status epilepticus in 

Richmond, Virginia. Neurology, v. 46, p. 1029-1035, 1996.  

DEVINSKY, O.; PACIA, S.; TATAMBHOTLA, G. Bradycardia and asystole 

induced by partial seizures: a case report and literature review. Neurology, v. 48, p. 

1712-1714, 1997. 

DIJKGRAAF, G. J. P.; HUIJUAN, L.; BUSSEY, H. Cell-wall β-glucans of 

Saccharomyces cerevisae. In: VANDAMME E. J.; DE BAETS, S.; 

STEINBÜCHEL, A. Biopolymers: polysaccharides II – polysaccharides from 

eukaryotes. Weinheim: Wiley-VCH Verlag Gmbh. v. 6, p. 179-213, 2002. 

DODSON, W. E.; DELORENZO, R. J.; PEDLEY, T. A.; SHINNAR, S.; 

TREIMAN, D. M.; WANNAMAKER, B. B. The treatment of convulsive status 

epilepticus: recommendations of the epilepsy foundation of America’s working 

group on status epilepticus. JAMA , v. 270, p.854-859, 1993.  



41 

 

DORE, C. M. P. Estudo de glucanas extraídas dos fungos Geastrum factum e 

Polyporus dermoporus. Dissertação de Mestrado em Farmacologia. Universidade 

do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte, 2006. 

FREITAS, R.M.; VASCONCELOS, S.M.M.; SOUZA, F.C.F.; VIANA, G.S.B.; 

FONTELES, M.M.F. Pilocarpine-induced status epilepticus in rats: lipid 

peroxidation level, nitrite formation, GABAergic and glutamatergic receptor 

alterations in the hippocampus, striatum and frontal cortex. Pharmacol. Biochem. 

Behav. v. 78, p. 327-332, 2004. 

FREITAS, R. L. M.; SANTOS, I. M. S.; SOUZA, G. F.; TOMÉ, A. R.; 

SALDANHA, G. B.; FREITAS, R. M. Oxidative stress in rat hippocampus caused 

by pilocarpine-induced seizures is reversed by buspirone. Brain Res Bull, v. 81, p. 

505-509, 2010. 

FUKUDA, E. K.; VASCONCELOS, A. F. D.; MATIAS, A. C.; BARBOSA, A. M.; 

SILVA, M. L. C. Fungal cell wall polysaccharides: purification and 

characterization. Semina: Ciências Agrárias, v. 30, n. 1, p. 117-134, 2009. 

GROSS, P. M.; WEAVER, D. F.; BOWERS, R. J.; NAG, S.; HO, L. T.; PANG, J. 

J.; ESPINOSA, F. J. Neurotoxicity in Conscious Rats Following Intraventricular 

SNAP, a Nitric Oxide Donor. Neurophormocology, v. 33, n. 1, p. 915-927, 1994. 

GUTIÉRREZ, A.; PRIETO, A.; MARTINEZ, A. T. Structural characterization of 

extracellular polysaccharides produced by fungi from the genus Pleurotus. 

Carbohydrate Research, Amsterdam, v. 281, n. 1, p. 143-154, 1996. 

HANSON, G. R.; JENSEN, M.; JOHNSON, M.; WHITE, S. Distinct features of 

seizures induced by cocaine and amphetamine analogs. Eur.J.Pharmacology. v. 

377, p. 1-36, 1999. 



42 

 

HAUSER, W. A. Status epilepticus: epidemiology considerations. Neurology, v. 

40, p. 9-12, 1990. 

ISHIBASHI, K. I.; MIURA, N. N.; ADACHI, Y.; TAMURA, S.; OHNO, N. The 

solubilization and biological activities of Aspergillus B-(1-3)-D-glucan. FEMs 

Immunology and Medical Microbiology, v. 42, p. 155-166, 2004. 

JASPER, H. H.; DROOGLEEVER-FORTUYN, J. Experimental studies on the 

functional anatomy of pett mal epilepsy. Res Publ Ass Nerv Ment Dis, v. 26, p. 

272-298, 1947. 

KARADUMAN,  D.;  EREN,  B.;  KELES,  O.N.  The  protective  effect  of  beta-

1,3-Dglucan  on  taxol-induced  hepatotoxicity:  a  histopathological  and  

stereological  study. Drug Chem Toxicol., v.33, p. 8-16, 2010. 

KRUMHOLTZ, A.; SUNG, G.Y.; FISHER, R.S.; BARRY, E.; BERGEY, G. K.; 

GRATTAN, L. M. Complex partial status epilepticus accompanied by serious 

morbidity and mortality. Neurology, v. 45, p. 1499-1504, 1995. 

KUNIG, G.; LEENDERS, K. L.; SANCHEZ-PERNAUTE, R.; ANTONINI, A.; 

VONTOBEL, P.; VERHAGEN, A.; GUNTHER, I. Benzodiazepine receptor 

binding in Huntington's disease: [11C] flumazenil uptake measured using positron 

emission tomography. Ann Neurol, v. 47, p. 644-648, 2000. 

LEES, G.J. Inhibition of sodium-potassium-ATPase: potentially ubiquitous 

mechanism contributing to central nervous system neuropathology. Brain Res., v. 

16, p. 283-300, 1991. 

LUCZAJ, W.; SKRZYDLEWSKA, E. The compounds resulting from lipid 

peroxidation mostly react with DNA showin both genotoxic and mutagenic action; 

among them, 4-hydroxynonenal is the most genotoxic, while MDA is the most 



43 

 

mutagenic DNA damage caused by lipid peroxidation products. Cell Mol Biol 

Lett ., v. 8, n. 2, p. 391-341, 2003. 

MALFATTI, C. R. M. Envolvimento do sistema GABAérgico nas alterações 

comportamentais eletrencefalografica e neuroquímicas induzidas pela injeção 

de metilmolonato no ventrículo de ratos. Dissertação de Doutorado em 

Bioquímica. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Rio Grande do 

Sul, 2007. 

MELDRUM, B.; CHAPMAN, A. Epileptic seizures and epilepsy. In: SIEGEL, G. 

J., AGRANOFF, B. W., ALBERS, R. W., FISHER, S. K., UHLER, M. D. Basic 

neurochemistry: molecular, cellular and medical aspects. Lippincott Williams & 

Wilkins, United States of American, p. 758, 1999. 

MICHOTTE, Y.; KHAN, G. M.; SMOLDERS, I.; EBINGER, G. Anticonvulsant 

effect and neurotransmitter modulation of focal and systemic 2-chloroadenosine 

against the development of pilocarpine-induced seizures. Neuropharmacol, v. 39, 

p. 2418-2432, 2000. 

MILLER, L. P.; WALTERS, J. R. Effects of depolarization on cofactor regulation 

of glutamic acid decarboxylase in substantia nigra synaptosomes. J Neurochem, v. 

33, p. 533-539, 1979. 

MILLER, L. P.; WALTERS, J. R.; MARTIN, D. L. Post-mortem changes implicate 

adenine nucleotides and pyridoxal-5' -phosphate in regulation of brain glutamate 

decarboxylase. Nature, v. 28, p. 847-848, 1977. 

MILLER, L. P.; MARTIN, D. L.; MAZUMDER, A.; WALTERS, J. R. Studies on 

the regulation of GABA synthesis: Substrate promoted dissociation of pyridoxal-5’-

phosphate from GAD. J. Neuroch, v. 30, p. 361-369. 1978. 



44 

 

MIRANDA, C. B. O.; DEKKER, R. F. H.; SERPELONI, J. M.; FONSECA, E. A. 

I.; COLUSC, I. M. S.; BARBOSA, A. M. Anticlastogenic activity exhibited by 

botryosphaeran, a new exopolysaccharide produced by Botryosphaeria rhodina 

MAMB-05. International Journal of Biological Macromolecules, v.42, p.172–

177, 2008. 

MOREIRA, A. N.; DEL PINO, F. B. A.; VENDRUSCOLO, C. T. Estudo da 

produção de biopolímero via enzimática através da inativação e lise celular e com 

células viáveis de Beijerinckia sp. 7070. Ciência e Tecnologia de Alimentos, v. 23, 

n.2, p. 300-305, 2003. 

MURAKAMI, K.; KONDO, T.; EPSTEIN ,C.J.; CHAN, P.H. Overexpression of 

CuZnsuperoxide  dismutase  reduces  hippocampal  injury  after  global  ischemia  

in  transgenic mice. Stoke, v. 28, p. 1797-1804, 1997. 

NAMIKI, M. Antioxidants/ antimutagens in food. Journal of Nutrition, v.29, 

p.273-300, 1990. 

NASCIMENTO, M. S. Avaliação das propriedades farmacológicas de 

polissacarídeos do fungo Scleroderma nitidum. Dissertação de Mestrado em 

Farmacologia. Universidade do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte 2010. 

NATSUME, J.; BERNASCONI, N.; ANDERMANN, F.; BERNASCONI, A. MRI 

volumetry of the thalamus in temporal, extratemporal, and idiopathic generalized 

epilepsy. Neurology, v.60, p. 1296-3000, 2003. 

NORDEN, A. D.; BLUMENFELD, H. The role of subcortical structures in human 

epilepsy. Epilepsy Behav, v.3, p.219-231, 2002. 

OLAFSDOTTIR, E. S.; INGÓLFSDÓTTIR, K. Polysaccharides from lichens: 

structural characteristics and biological activity. Planta Medica, v. 67, p 199-208, 

2001. 



45 

 

OLIVEIRA R.J.; FARIA M.J.S.S.; SILVA A.F.; KANNO T.Y.N.; LOURENÇO 

A.C.S.; FREIRIA G.A.; MATIAZI H.J.; RIBEIRO L.R.; MANTOVANI M.S. 

Effects of the polysaccharide β-glucan on clastogenicity and teratogenicity caused 

by acute exposure to cyclophosphamide in mice. Reg Tox Pharm, v. 53, p. 164-

173, 2009. 

PATEL, M.; LIANG, LI-PING. Mitochondrial oxidative stress and increased 

seizure susceptibility in SOD2-mice. Free Radical Biology & Medicine, v. 6, p. 542-

555, 2004. 

PAXINOS, G.; WATSON, C. The rat in stereotaxic coordinates. Academic Press, 

San Diego, 1986.  

PEREIRA, A. V. S. Sensibilidade a Fungicidas e Adaptabilidade de 

Lasiodiplodia theobromae. Dissertação de Mestrado em Farmacologia, 

Universidade Federal de Pernambuco, Pernambuco, 2009. 

PRIOR, R. L.; CAO, G.; MARTIN, A.; LISCHNER, N.; EHLENFELDT, M.; 

KALT, W.;KREWER, G.; MAINLAND, C. M. Antioxidant capacity as influenced 

by total phenolics and anthocyanin content, maturity, and variety of Vaccinum 

species. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v.46, n. 7, p. 2686-2693, 

1998. 

QUEIROZ, L. Avaliação do extrato do fungo Caripia montagner no processo 

inflamatório.  Dissertação de Mestrado em Farmacologia. Universidade do Rio 

Grande do Norte, Natal, 2008. 

RINAUDO, M. Main properties and current applications of some polysaccharides as 

biomaterials. Polym. Int, v. 57, p. 397-430, 2008. 

ROBITAILLE, Y.; KEMBALL, K.; SHERWIN, A. L. Beta-alanine uptake is 

upregulated in FeCl3- induced cortical scars. J. Neuro Sci., v. 134, p. 95-101. 1995. 



46 

 

RYAN, L. D.; ROSKOSKI. J. R. Resolution and reconstitution of glutamate 

decarboxylase from cerebellum. Res, v. 1, p. 37-45, 1976. 

SARANGI, I.; GHOSH, D.; BHUTIA, S. K.; MALLIK, S. K.; MAITI, T. K. 

Antitumor and immunomodulating effects of Pleurotus ostreatus mycelia-derived 

proteoglycans. International Immunopharmacology, v. 6, p. 1287-1297, 2006. 

SMIDERLE, F. R.; OLSEN, L. M.; CARBONERO, E. R.; BAGGIO, C. H.; 

FREITAS, C. S.; MARCON, R. M.; SANTOS, A. R. S.; IACOMINI, M. N. Anti 

inflammatory and analgesic properties in a rodentmodel of a (1→3),(1→6)-linked β-

glucan isolated from Pleurotus pulmonarius. European Journal of Pharmacology, 

v. 597, p. 86–91, 2008. 

SCHWARZER, C.; TSUNASHIMA, K.; WANZENBOCK, C.; FUCHS, K.; 

SIEGHART, W.; SPERK, G. GABA(A) receptor subunits in the rat hippocampus II: 

altered distribution in kainic acid-induced temporal lobe epilepsy. Neuroscience,  v. 

80, p. 1001-1017, 1997. 

 SHORVON, S. D.; The etiologic classification of epilepsy, Epilepsia, v. 52, p. 

1052–1057, 2011. 

TELLES, C. B.S. Análises estruturais e atividades biológicas de 

exopolissacarídeo extraído do fungo Pleurotus sajor-caju e de seu derivado 

sulfatado quimicamente. Dissertação de Mestrado em Farmacologia. Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, Natal, 2010. 

THARP, B. R. Neonatal Seizures and Syndromes. Epilepsia, v. 43 (Suppl. 3), p. 2-

10, 2002. 

TILLAKARATNE, N. J.; MEDINA-KAUWE, L.; GIBSON, K. M. Gamma-

Aminobutyric acid (GABA) Metabolism in mammalian neural and nonneuraltissues. 

Comp Biochem Physiol A Physiol, v. 112, p. 247-263, 1995. 



47 

 

TOMSON, T.; WALCZAK, T.; SILLANPAA, M.; SANDER, J. W. Sudden 

unexpected death in epilepsy: a review of incidence and risk factors. Epilepsia, v. 

46, p. 54-61, 2005. 

TOKLU, H.Z.; SEHIRLI, A.O.; VELIOĞLU-OĞÜNÇ, A.; CETINEL.  S.; SENER, 

G.Acetaminophen-induced toxicity is prevented by beta-D-glucan treatment in mice. 

Eur J Pharmacol., v. 543, p. 133-140, 2006. 

TURSKY, T. Inhibition of brain glutamate decarboxylase by adenosine 

triphosphate. J. Biochem, v. 12, p. 544-549, 1970. 

TÚRMINA, J. Â. Avaliação da toxicidade subcrônica in vivo do 

exopolissacarídeo produzido pelo fungo Lasiodiplodia theobromae MMPI.  

Dissertação de Mestrado em Ciências Farmacêuticas Universidade Estadual do 

Centro-Oeste, Guarapuava, 2012. 

UENO, H. Enzymatic and structural aspects on glutamate decarboxylase, Journal 

of Molecular Catalysis B: Enzymatic v.10, p.67-79, 2000. 

WALLIN, B.; ROSENGREN, B.; SHERTZER, H. G.; CAMEJO, G. Lipoprotein 

oxidation and measurements of thiobarbituric acid reacting substances formation in 

single microtiter plate: its use of evaluation of antioxidants. Analytical 

Biochemistry, v. 208, p. 10-15, 1993.  

WATANABE, K., MIURA, K.;  NATSUME, J.; HAYAKAWA, F.; FURUNE, S.; 

OKUMURA, A. Epilepsies of neonatal onset: seizure type and evolution. 

Developmental Medicine & Child Neurology, v. 41, p. 318-322, 1999. 

ZHANG, M.; CUI, S. W.; CHEUNG, P. C. K.; WANG, Q. Antitumor 

polysaccharides from mushrooms: a review on their isolation process, structural 

characteristics and antitumor activity. Trends Food Sci. Technol, v.18, p 4-19, 

2007. 



48 

 

ZOUHAR, A.; MARES. P.; LISKOVA-BERNASDOVA, K.; MUDROCHOVA, M. 

Motor and electrocorticographic epileptic activity induced by bicuculline in develo-

ping rats. Epilepsia, v. 30, p. 501-510, 1989. 

  



49 

 

 

 

 

 

 

 

 


