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Resumo 

 

A epilepsia é o nome da desordem cerebral caracterizada predominantemente por 

interrupções recorrentes e imprevisíveis da função cerebral normal, as chamadas crises 

epilépticas. Esta patologia não é uma única doença, mas sim um conjunto de desordens 

variadas que refletem uma pronunciada disfunção cerebral, podendo ser provocada por 

muitas e diferentes razões. 

Para o estudo da epilepsia, abordagens clínicas e experimentais têm sido feitas. Os 

modelos de epilepsia em animais se caracterizam por crises recorrentes durante e após a 

vigência do agente indutor da epilepsia, como por exemplo, a exposição à pilocarpina. 

Além dos modelos crônicos de epilepsia, existem os modelos agudos de convulsão onde 

o animal submetido ao modelo em questão apresenta crises convulsivas apenas durante 

a vigência da ação do agente convulsivante, como por exemplo, a estimulação elétrica 

in vivo, o eletrochoque, o uso de inibidores de aminoácidos inibitórios como bicuculina, 

picrotoxina ou os modelos agudos de PTZ ou de ácido caínico. A epilepsia é registrada 

mais freqüentemente no período neonatal e infância do que em qualquer outro período 

da vida. Uma modificação anormal da descarga neuronal, tal como ocorre em 

convulsões, causa poucos danos funcionais e morfológicos de imediato, entretanto, 

estudos têm mostrado que uma das conseqüências de crises convulsivas neonatais é o 

déficit cognitivo na vida adulta, principalmente na memória visual. O peixe-zebra tem 

sido utilizado para o estudo das bases bioquímicas das convulsões mediadas por PTZ e 

ácido caínico em fases iniciais do desenvolvimento, onde o aumento da locomoção, das 

descargas neuronais epileptiformes e da morte celular foram registradas. Entretanto, a 

análise das conseqüências posteriores sobre o comportamento destes animais ainda não 

foram estudadas, bem como, registros da possibilidade de recorrência de características 

convulsivas que possam configurar o modelo capaz de reproduzir aspectos da epilepsia. 

Desta forma, neste estudo preliminar, larvas de peixe-zebra foram expostas aos 7dpf 

(dias pós-fertilização) ao agente convulsivante PTZ na concentração de 15mM por 5 

minutos. Aos 45 dias de vida os animais tiveram o tamanho corporal e parâmetros 

locomotores analisados (distância percorrida, velocidade média e tempo no topo do 

aquário). O tamanho corporal, a distância percorrida, a velocidade média e o tempo no 

topo do aquário foram semelhantes entre os animais controle os animais expostos ao 

PTZ (p>0.05). Estes resultados demonstram que aspectos locomotores e do tamanho 

corporal não foram afetados pela convulsão induzida na fase larval inicial. 

Considerando que a ausência de alterações grosseiras não descarta a possibilidade de 

que alterações neuroquímicas, mesmo que sutis, afetem aspectos mnemônicos, estudos 

já estão sendo conduzidos para avaliar tais parâmetros.  
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