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RESUMO 

 

 

EFEITOS DE INIBIDORES DA ENZIMA COX-2 SOBRE O DESENVOLVIMENTO 

DE CRISES CONVULSIVAS EM CAMUNDONGOS 

 

 

AUTORA: Fernanda Rossatto Temp 

ORIENTADOR: Carlos Fernando de Mello 

 

 
Os inibidores da ciclooxigenase-2 (COX-2) reduzem a síntese de prostaglandinas (PGs) e 

desempenham um papel importante na inflamação. Nas últimas décadas, pesquisas têm focado no uso 

de inibidores da COX-2 e no processo inflamatório no sistema nervoso central (SNC). No entanto, há 

controvérsias sobre o papel da COX-2 em crises convulsivas agudas. Alguns estudos mostram que a 

inibição da COX-2 diminui as crises convulsivas, enquanto outros relatam que pode facilitar os 

episódios convulsivos. Assim, considerando a discrepância atual quanto ao efeito pró e 

anticonvulsivante dos inibidores da COX-2 utilizados de forma aguda e a falta de estudos em relação 

ao uso subcrônico, o objetivo deste estudo foi investigar se a administração aguda ou subcrônica de 

inibidores da COX-2, nimesulida, celecoxibe e etoricoxibe alteram as crises convulsivas. 

Camundongos Swiss machos (25 – 30 gramas) foram tratados agudamente com veículo (0,1% de 

carboximetilcelulose em Tween 80 a 50%, p.o.) ou nimesulida, celecoxibe ou etoricoxibe (0,2, 2 ou 20 

mg/kg, p.o.) 60 minutos antes da administração do agente convulsivo pentilenotetrazol (PTZ) (50 

mg/kg, i.p.). Nos estudos da administração subcrônica os animais receberam veículo (0,1% de 

carboximetilcelulose em Tween 80 a 5%, p.o.), nimesulida, celecoxibe ou etoricoxibe (0,2, 2 ou 

20 mg/kg, p.o.) diariamente durante 14 dias consecutivos. No 15º dia, os camundongos foram 

desafiados com PTZ (50 mg/kg, i.p.). Após administração de PTZ, os animais foram monitorados 

durante 20 minutos para o aparecimento de mioclonias e crises convulsivas tônico-clônicas 

generalizadas. O número de episódios de crises convulsivas, o tempo total das crises e o escore da 

escala de Racine foram registrados. Após a análise comportamental, os animais foram eutanasiados e o 

córtex cerebral e o hipocampo foram dissecados e homogeneizados para posterior análise de 

mediadores pró- e anti-inflamatórias, a saber: interleucina-1β (IL-1β), interleucina-6 (IL-6), interferon-

γ (INF-ɣ), fator de necrose tumor-α (TNF-α) e interleucina-10 (IL-10), prostaglandinas (PGE2, PGF2α, 

e PGD2), tromboxanos (TXB2), em picrograma por miligrama de proteína (pg/mg) e 

imunorreatividade dos receptores para prostaglandinas (EP1, EP2 e EP3). A administração aguda de 

nimesulida aumentou a latência para mioclonia, crises convulsivas tônico-clônicas generalizadas 

induzidas por PTZ e diminuiu o número de episódios convulsivos. Entretanto, celecoxibe e etoricoxibe 

agudamente não alteraram os parâmetros analisados. O PTZ aumentou os níveis de citocinas no córtex 

cerebral e no hipocampo. Enquanto, etoricoxibe não teve efeito, celecoxibe e nimesulida atenuaram o 

aumento de citocinas pró-inflamatórias induzido por PTZ no córtex cerebral. Nimesulida foi o único 

inibidor da COX-2 que atenuou as crises convulsivas induzidas por PTZ e esse efeito coincidiu com 

um aumento dos níveis de IL-10 no córtex cerebral e no hipocampo. A administração subcrônica de 

celecoxibe diminuiu a latência para as crises convulsivas tônico-clônicas generalizadas induzidas por 

PTZ e diminuiu o aumento das citocinas pró-inflamatórias induzido por PTZ, mas não alterou o 

aumento nos níveis de PGE2 ou IL-10 induzidos por PTZ. De notória importância, a administração 

subcrônica de nimesulida e etoricoxibe aumentou a latência para crises convulsivas tônico-clônicas 

generalizadas induzidas por PTZ, diminuíram o aumento de PGE2 e potencializaram o aumento de IL-

10 induzido por PTZ. Sugerimos que o efeito anticonvulsivo da nimesulida e do etoricoxibe pode estar 

relacionado à sua capacidade de diminuir a produção de PGE2 e aumentar a produção de IL-10 

induzidas por PTZ em camundongos, assim como observado no tratamento agudo. 

 

Palavras-chave: Nimesulida. Celecoxibe. Etoricoxibe. Neuroinflamação. Citocinas e prostaglandinas. 





 

 

ABSTRACT 
 

 

EFFECTS COX-2 INHIBITORS ON THE DEVELOPMENT OF SEIZURES IN MICE  

 

 

AUTHOR: FERNANDA ROSSATTO TEMP 

ADVISOR: CARLOS FERNANDO DE MELLO 

 

 
Cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitors reduce the synthesis of prostaglandins (PGs) and play an 

important role in inflammation. In the last decades, research has been focused on the use of COX-2 

inhibitors and the inflammatory process in the central nervous system (CNS). However, there is 

controversy about the role of COX-2 in acute seizures. Some studies have shown that COX-2 inibition 

decreases seizures, while others have reported that it may facilitate seizure episodes. Considering the 

current discrepancy regarding the pro and anticonvulsant acute effect of COX-2 inhibitors and the lack 

of studies investigating the effect of their subchronic administration, the aim of this study was to 

investigate whether the acute or subchronic administration of COX- 2 inhibitors, nimesulide, celecoxib 

and etoricoxib alter seizures. Male swiss mice (25-30 grams) were treated acutely with vehicle (0.1% 

carboxymethylcellulose in 5% Tween 80, p.o.) nimesulide, celecoxib or etoricoxib (0.2, 2 or 20 

mg/kg, p.o.) 60 minutes prior to the administration of the seizure agent pentylenetetrazol (50 mg/kg, 

i.p.). In subchronic administrations studies the animals received vehicle (0.1% carboxymethylcellulose 

in 5% Tween 80, p.o.) or nimesulide, celecoxib or etoricoxib (0.2, 2 or 20 mg/kg, p.o.) daily for 14 

consecutive days. On the 15th day, mice were challenged with PTZ (50 mg/kg, i.p). After PTZ 

administration the animals were monitored for 20 minutes for the appearance of myoclonic and 

generalized tonic-clonic seizures. The number of seizure episodes, total time spent seizing, and Racine 

score were recorded. After the behavioral analysis, the animals were euthanized and the cerebral 

cortex and hippocampus were dissected and homogenized for the analysis of pro- and anti-

inflammatory mediators [interleukin-1β (IL-1β), interleukin-6 (IL-6), interferon-γ (IFN-γ), tumor 

necrosis factor -alfa (TNF-α), and interleukin-10 (IL-10)], prostaglandins (PGE2, PGF2α, and PGD2), 

thromboxanes (TXB2), in picrogram per milligram of protein (pg/mg) and prostaglandin receptor 

(EP1, EP2 and EP3) immunoreactivity. Acute administration of nimesulide increased the latency to 

myoclonic, generalized tonic-clonic tonic-clonic seizures induced by PTZ and decreased the number 

of seizure episodes. However, celecoxib and etoricoxib acutely did not alter the parameters analyzed. 

PTZ increased cytokine levels in the cerebral cortex and hippocampus. While etoricoxib had no effect, 

celecoxib and nimesulide attenuated the PTZ-induced increase in proinflammatory cytokines in the 

cerebral cortex. Nimesulide was the only COX-2 inhibitor that attenuated PTZ-induced seizures, 

which coincided with an increase in IL-10 levels in the cerebral cortex and hippocampus. In addition, 

subchronic administration of celecoxib decreased the latency to PTZ-induced generalized tonic-clonic 

seizures and the PTZ-induced increase in proinflammatory cytokines, but did not alter the PTZ-

induced increase in PGE2 or IL-10 levels. In addition, subchronic administration of nimesulide and 

etoricoxib increased the latency to generalized tonic-clonic convulsive seizures induced by PTZ, 

decreased the PTZ-induced increase of PGE2 and potentiated the PTZ-induced increase of IL-10. We 

suggest that the anticonvulsive effect of nimesulide and etoricoxib may be related to their ability to 

decrease PTZ-induced production of PGE2 and to increase PTZ-induced IL-10 production in mice.  

 

Keywords: Nimesulide. Celecoxib. Etoricoxib. Neuroinflammation. Cytokines and prostaglandins. 
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TGF-β – fator de crescimento transformador-β 

Th – T helper 

TNF-α – fator de necrose tumoral α 

TP – receptor de tromboxano 
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APRESENTAÇÃO 

O trabalho está organizado da seguinte forma: primeiramente é apresentada a 

INTRODUÇÃO, OBJETIVOS e REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. A seguir, são 

apresentados os resultados, na forma de um artigo publicado no periódico European Journal 

of Pharmacology e um manuscrito submetido ao periódico Pharmacological Research. As 

seções Materiais e métodos, Resultados, Discussões e Referências, encontram-se no próprio 

artigo e manuscrito. No final deste documento encontram-se os itens DISCUSSÃO e 

CONCLUSÕES, no qual há comentários gerais sobre o artigo e manuscrito contidos na tese.  

As REFERÊNCIAS referem-se somente às citações que aparecem nos itens 

INTRODUÇÃO, REVISÃO BIBLIOGRÁFICA e DISCUSSÃO.  
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1 INTRODUÇÃO 

Epilepsia é uma doença neurológica crônica caracterizada por uma predisposição 

persistente de gerar crises epilépticas, que apresenta como consequências alterações 

neurobiológicas, cognitivas, psicológicas e sociais (FISHER, 2015). A epilepsia afeta 

aproximadamente 50 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo que desses, 80% 

encontram-se nos países em desenvolvimento (ILAE 2017). 

A inflamação no sistema nervoso central (SNC) pode ser tanto uma causa como uma 

consequência de crises convulsivas. A inflamação no SNC decorre de infecções, trauma, 

acidentes vasculares cerebrais, crises convulsivas febris, entre outros, e está associada a um 

aumento dos níveis de citocinas pró-inflamatórias no SNC e na periferia. Esse aumento nas 

citocinas pró-inflamatórias podem facilitar o desenvolvimento de crises epiléticas (BARTFAI 

et al., 2007). Dessa forma, as crises epiléticas promovem o aumento de mediadores 

inflamatórios, que por sua vez, causam lesão cerebral secundária e facilitam a ocorrência e a 

manutenção de novas crises (VEZZANI; GRANATA, 2005). 

A presença de processos inflamatórios no SNC pode constituir um mecanismo comum 

e fundamental na fisiopatologia das crises epiléticas e da epilepsia (VEZZANI et al., 2011; 

DEDEURWAERDERE et al., 2012). Apesar da grande variedade de medicamentos 

antiepilépticos disponíveis comercialmente, estima-se que aproximadamente, um terço dos 

pacientes são resistentes às terapias medicamentosas disponíveis, e continuam a desenvolver 

crises (TELLEZ-ZENTENO et al., 2014). À vista disso, é crescente o interesse em pesquisas 

com foco nas estratégias anti-inflamatórias, tais como fármacos anti-inflamatórios não 

esteroidais (AINEs), com possível atividade anticonvulsivante (RAVIZZA et al., 2011). 

Os AINEs são fármacos amplamente utilizados no tratamento da dor, inflamação e 

febre, sendo uma das classes de medicamentos mais prescritas em todo o mundo (KUMMER; 

COELHO, 2002; DEY et al., 2016). De uma maneira geral, o mecanismo de ação dos AINEs 

envolve a inibição da oxidação do ácido araquidônico pelas enzimas ciclooxigenases (COXs) 

de ácidos graxos, considerada a enzima chave para a síntese dos prostanóides e tromboxanos 

(BOMBARDIER et al., 2000). 

Os AINEs reduzem especialmente componentes da resposta inflamatória e 

imunológica em que as PGs desempenham papel significativo. Os níveis cerebrais basais das 

PGs, in vivo, são relativamente baixos, e sua síntese pode ser estimulada pelo aumento da 

atividade neuronal, que ocorre, por exemplo, durante as crises epiléticas induzidas 

quimicamente ou eletricamente (HERTTING et al., 1985; BAZAN et al., 1986). Nas últimas 



30 

 

décadas pesquisas têm sido focadas no uso dos coxibes e o processo inflamatório no SNC 

(HEWETT et al., 2006; OLIVEIRA et al., 2008a; TOSCANO et al., 2008). Contudo, há 

considerada divergência no que tange o papel da COX-2 nas crises agudas. Estudos anteriores 

propuseram, com base na avaliação de protótipos de inibidores da COX-2, que esta classe 

farmacológica pode inibir (OLIVEIRA et al., 2008a; SALVADORI et al., 2012; DHIR et al., 

2006), facilitar (CLAYCOMB et al., 2012; TOSCANO et al., 2008) ou não ter efeito sobre 

crises convulsivas (CLAYCOMB et al., 2011). 

Assim, devido à falta de estudos referentes ao uso subcrônico dos inibidores da 

COX-2, bem como uma divergencianos achados das pesquisas em relação ao seu uso agudo, o 

objetivo deste trabalho foi avaliar se o uso agudo ou subcrônico dos inibidores 

seletivos/preferenciais para a COX-2 (nimesulida, celecoxibe e etoricoxibe) pode agravar ou 

atenuar a susceptibilidade às crises epilépticas. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 

Investigar o efeito da administração aguda e subcrônica dos inibidores da enzima 

COX-2 celecoxibe, eterocoxibe e nimesulida sobre o desenvolvimento de crises epilépticas 

induzidas por PTZ, bem como na concentração de mediadores pró- e anti-inflamatórios.  

1.1.2 Objetivos específicos  

1. Verificar o efeito do tratamento com celecoxibe (0.2, 2 e 20 mg/kg, v.o.) agudo ou 

subcrônico sobre o primeiro episódio mioclônico, primeira crise generalizada 

tônico-clônica, número e duração das crises epilépticas após a injeção de PTZ em 

camundongos; 

2. Verificar o efeito do tratamento com etoricoxibe (0.2, 2 e 20 mg/kg, v.o.) agudo ou 

subcrônico sobre o primeiro episódio mioclônico, primeira crise generalizada 

tônico-clônica, número e duração das crises epilépticas após a injeção de PTZ em 

camundongos; 

3. Verificar o efeito do tratamento com nimesulida (0.2, 2 e 20 mg/kg, v.o.) agudo ou 

subcrônico sobre o primeiro episódio mioclônico, primeira crise generalizada 
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tônico-clônica, número e duração das crises epilépticas após a injeção de PTZ em 

camundongos; 

4. Avaliar os níveis de citocinas IL-1β, IL-6, TNF-α, INF-γ e IL-10 em córtex e 

hipocampo de camundongos tratados de forma aguda ou subcrônico com 

inibidores da COX-2 que receberam ou não PTZ; 

5. Avaliar os níveis de PGE2, PGF2α, PGD2, PGI2, TXB2 em córtex de camundongos 

tratados de forma aguda ou subcrônica com inibidores da COX-2 que receberam 

ou não PTZ; 

6. Avaliar a imunorreatividade dos receptores EP (EP1, EP2, EP3 e EP4) em córtex e 

hipocampo de camundongos tratados agudamente ou subcronicamente com 

inibidores da COX-2 que receberam ou não PTZ. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 EPILEPSIA 

Epilepsia é uma doença caracterizada por uma predisposição persistente de gerar 

crises epilépticas, que apresenta como consequências alterações neurobiológicas, cognitivas, 

psicológicas e sociais. Define-se como crise epiléptica a ocorrência transitória de sinais e/ou 

sintomas secundários a atividade neuronal cerebral anormal, sincrônica ou excessiva. Assim, 

a crise é um evento, e epilepsia é a doença, que caracterizada por crises recorrentes não 

provocadas (FISHER, 2015; ILAE, 2017). Por sua vez, crise convulsiva é a manifestação 

comportamental e/ou motora da crise epiléptica (FISHER et al., 2005). 

Considerada uma doença neurológica crônica, a epilepsia afeta aproximadamente 50 

milhões de pessoas no mundo, sendo que 80% dos pacientes acometidos encontram-se nos 

países em desenvolvimento. Tal concentração é devida à maior incidência de infecções 

parasitárias (neurocisticercose), infecção intracraniana ocasionada por vírus ou bactérias, 

tocotraumatismo, traumatismo crânio encefálico e exposição a agentes tóxicos nestes países e 

fatores hereditários (SENANAYAKE; ROMAN, 1993; CREMER et al., 2009; PITKÄNEN; 

SCHWARTZKROIN; MOSHÉ, 2006; ILAE, 2017). 

As causas da epilepsia são diversas, e abrangem desde defeitos no desenvolvimento do 

encéfalo, decorrentes de displasias ou neurônios corticais ectópicos até mutações, como 

defeitos nos canais iônicos ou distúrbios metabólicos. Entretanto, a maioria das causas ainda é 

desconhecida (CREMER et al., 2009; VEZZANI et al., 2011). 

Tanto uma diminuição na atividade dos neurônios inibitórios quanto um aumento na 

atividade dos neurônios excitatórios são os prováveis mecanismos responsáveis pelo início da 

crise epiléptica. Porém, estes estados de excitabilidade aumentada, condições importantes 

tanto para a geração de uma crise convulsiva quanto para a epileptogênese, podem ter outros 

fatores desencadeantes, como processo inflamatório no SNC (KLEEN; HOLMES, 2008). 

Estudos recentes extrapolam esses conceitos clássicos e mostram que tanto crises agudas 

como a epileptogênese podem iniciar com um processo inflamatório (KLEEN; HOLMES, 

2008; FABENE et al., 2010; VEZZANI et al., 2011). 

As crises epilépticas podem ser classificadas em: (1) focais, originadas dentro das 

redes neuronais limitadas a um hemisfério e discretamente localizadas, ou mais amplamente 

distribuídas, que podem ser adicionalmente caracterizadas de acordo com a consciência 

preservada ou comprometida. As crises focais podem ser adicionalmente caracterizadas de 
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acordo com sinais e sintomas motores iniciais em: atônicas, automatismos, clônicas, espasmos 

epilépticos, hipercinéticas, mioclônicas ou tônicas. Crises de início não-motor podem 

manifestar-se como alteração autonômica, sensorial, emocional, cognitiva e parada 

comportamental. A manifestação mais precoce é a que define o tipo de crise, que pode na 

sequência progredir para outros tipos de crises. As crises focais podem evoluir para crises 

tônico-clônicas bilaterais; (2) generalizadas, originadas em algum ponto dentro de redes 

neuronais distribuídas bilateralmente, envolvendo os dois hemisférios cerebrais. Essas redes 

neuronais bilaterais podem incluir estruturas corticais e subcorticais, mas não necessariamente 

o córtex inteiro. As características das crises motoras generalizadas incluem atônicas, 

clônicas, espasmos epilépticos, mioclônicas, mioclono-atônicas, mioclono-tônico-clônicas, 

tônicas e tônico-clônicas. Crises não motoras (ausências) são típicas ou atípicas, ou crises que 

apresentam atividade mioclônica proeminente ou mioclonias palpebrais; (3) desconhecidas, 

podem ter certas características permitindo sua classificação como motoras, nãomotoras, 

tônico-clônicas, espasmos epilépticos e parada comportamental (Figura 1) (ILAE, 2017; 

BERG et al., 2010). 

 

Figura 1 – Classificação dos tipos de crises convulsivas de acordo com a ILAE 2017 

 

Fonte: Disponível em: http://epilepsia.org.br/wp-content/uploads/2017/04/Classificacao-crises-2017-Publico-

traducao.pdf. Acesso em: 07 nov. 2017. 

 

O diagnóstico da epilepsia se estabelece desde que atenda pelo menos um, dos 

seguintes critérios: a) ocorrência de duas crises não provocadas (ou reflexas) ocorrendo em 

http://epilepsia.org.br/wp-content/uploads/2017/04/Classificacao-crises-2017-Publico-traducao.pdf
http://epilepsia.org.br/wp-content/uploads/2017/04/Classificacao-crises-2017-Publico-traducao.pdf
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um intervalo superior a 24 horas; b) uma crise não provocada (ou reflexa) e uma 

probabilidade similar ao risco geral de recorrência (de pelo menos 60%) após duas crises não 

provocadas em 10 anos; c) diagnóstico de síndrome epiléptica. A epilepsia pode ser 

considerada resolvida em indivíduos que apresentarem uma síndrome epiléptica idade-

dependente, e que já passaram da idade aplicável, ou naqueles que permaneceram livre de 

crises nos últimos 10 anos e sem medicação antiepiléptica nos últimos 5 anos (FISHER, 2015; 

ILAE, 2017).Visto que a presença de processos inflamatórios no SNC pode constituir um 

mecanismo comum e fundamental na fisiopatologia das crises convulsivas e da epilepsia 

(VEZZANI et al., 2011; DEDEURWAERDERE et al., 2012), a próxima seção apresenta estes 

aspectos com detalhes. 

2.2 INFLAMAÇÃO 

Classicamente a inflamação como parte da resposta imune inata é comumente descrita 

como eventos sequenciais desencadeado por patógenos invasores, padrões moleculares 

associados a patógenos (PAMPs) ou por dano celular, padrões moleculares associados ao 

dano (DAMPs), provocado mesmo em condições estéreis (WALKER; SILLS, 2012). Esses 

PAMPs e DAMPs se ligam a receptores de reconhecimento de padrões moleculares (PRRs) 

que estão presente na superfície de mastócitos, monócitos e macrófagos e ativam vias de 

transdução de sinal. Os macrófagos estimulados pelos indutores da resposta inflamatória 

liberam citocinas (IL-1β, IL-6, TNF-α), mediadores lípidicos, entre outros, os quais induzem 

as células endoteliais das vênulas endoteliais a expressarem selectinas. O resultado da 

expressão aumentada de selectina, integrina e quimiocina é a maior adesão do neutrófilo e 

monócito às células endoteliais e transmigração através da parede do vaso (Figura 2) 

(SERHAN et al., 2007; MANTOVANI et al., 2011; VEZZANI; FRIEDMAN; 

DINGLEDINE, 2013). 

Em outras palavras, a inflamação é o processo de recrutamento de leucócitos e 

proteínas plasmáticas do sangue, para os locais de infecção nos tecidos e são ativados para 

destruir e eliminar os agentes agressores. Muitas dessas reações envolvem citocinas que são 

produzidas pelas células dendríticas, macrófagos e outros tipos de células durante as reações 

imunes inatas. Os principais leucócitos recrutados na inflamação são os fagócitos, neutrófilos 

(que têm vida curta nos tecidos) e monócitos (que se transformam em macrófagos teciduais). 

Os fagócitos fagocitam micro-organismos e células mortas, destruindo-os em vesículas 

intracelulares (VEZZANI et al., 2011). Durante o processo inflamatório ocorrem reações que 
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podem ser caracterizadas como fenômenos vasculares e celulares. Os primeiros caracterizam-

se por alterações no calibre vascular, que aumentam o fluxo sanguíneo e por alterações na 

permeabilidade vascular, que desencadeiam extravasamento de exsudato para o interstício, 

com consequente formação de edema. A vasodilatação e o aumento da permeabilidade 

vascular com exsudação são provocados por mediadores, produzidos a partir do plasma e das 

células. Tais mediadores, agindo isoladamente, em conjunto, ou em sequência, amplificam a 

resposta inflamatória e modificam sua evolução. Nos fenômenos celulares, as células 

envolvidas estão normalmente presentes nos tecidos (como células endoteliais e macrófagos) 

ou têm acesso ao local a partir da circulação (por exemplo, plaquetas e leucócitos). Os 

leucócitos circulantes aderem-se ao endotélio vascular e transmigram para o tecido intersticial 

em direção ao local da lesão, sob sinalização de agentes quimiotáticos (por exemplo, 

quimiocinas e leucotrienos). Em seguida, os leucócitos fagocitam o agente agressor e 

degradam o tecido necrótico (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2008). 

Além disso, neutrófilos e macrófagos fagocitam microrganismos e os matam através 

da produção de espécies reativas de oxigênio, óxido nítrico e enzimas nos fagolissossomas. 

Os macrófagos também produzem citocinas que estimulam a inflamação e promovem o 

remodelamento tecidual nos locais de infecção. Moléculas produzidas durante as respostas 

imunes inatas estimulam a imunidade adaptativa e as células dendríticas ativadas pelos 

microrganismos produzem citocinas e coestimuladores que  ativam célula T , as quais se 

diferenciam em células T efetoras. Os fragmentos do complemento gerados pela via 

alternativa fornecem sinais secundários para a ativação da célula B e produção de anticorpo. 

As respostas imunes inatas são reguladas por mecanismos de retroalimentação negativos que 

limitam o potencial dano aos tecidos (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2008).  

A finalidade do processo de resolução da inflamação é remover o estímulo indutor da 

resposta (PAMPs e DAMPs) e iniciar a recuperação tecidual local. Durante a inflamação, 

vários sistemas bioquímicos, como cascata do sistema complemento e da coagulação, são 

ativados, auxiliando no estabelecimento, evolução e resolução do processo. Em geral, o 

sucesso na remoção do estímulo desencadeador leva ao término da resposta aguda e reparo 

tecidual completo, com diminuição na síntese de mediadores pró-inflamatórios e síntese de 

mediadores anti-inflamatórios, como por exemplo, a IL-10, citocina que inibe a ativação dos 

macrófagos e células dendríticas (Figura 2) (CAIN e CIDLOWSKI, 2017).  
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Figura 2 – Processo inflamatório na periferia  

 

 

Fonte: adaptado de Derek e Cidlowski (2017). 

2.3 CITOCINAS 

Citocinas são proteínas de sinalização de baixo peso molecular secretadas 

primariamente por células do sistema imune, incluindo monócitos, macrófagos (por exemplo, 

células de Kupffer, micróglia), linfócitos (células B e T) e células do endotélio vascular que 

sinalizam e detectam agentes patogênicos e ativam redes celulares para iniciar as respostas 

imunológicas adequadas (GALIC et al., 2012). As citocinas são produzidas em pequenas 
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quantidades em resposta a estímulos externos e se ligam a receptores de alta afinidade nas 

células-alvo. A maioria das citocinas age nas células que as produzem (ações autócrinas) ou 

nas células adjacentes (ações parácrinas). Na reação imunológica inata contra infecções pode 

ser ativado um grande número de macrófagos e células dendríticas (DCs), de forma que são 

produzidas grandes quantidades de citocinas que podem atuar em locais distantes de onde 

foram secretadas (ações endócrinas) (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2008). A maioria das 

citocinas atuam em receptores ligados a quinases, regulando cascatas de fosforilação que 

afetam a expressão gênica, como por exemplo, a via Jak/Stat (RANG et al., 2011). 

A resposta imunológica adaptativa é iniciada pela interação das células apresentadoras 

de antígenos (APCs) com antígenos proteicos presentes no meio extracelular. O antígeno pode 

ser parte integrante de um patógeno invasor ou pode ser liberado por uma toxina bacteriana, 

além de poder ser uma vacina ou uma substância experimentalmente introduzida em 

laboratório para estudar a resposta imunológica. As APCs ingerem e processam 

proteoliticamente o antígeno, apresentando-o a seguir em sua superfície aos linfócitos, 

combinado a várias moléculas do complexo principal de histocompatibilidade de classe I ou II 

(MHC I ou MHC II), uma vez que tenham alcançado os linfonodos locais. Em geral, esses 

linfócitos são distinguidos pela presença de receptores CD4 ou CD8 em sua superfície. Esses 

co-receptores cooperam com os principais receptores antígeno-específicos no reconhecimento 

antigênico. Os dois tipos de linfócitos envolvidos na resposta adaptativa são: linfócitos Th 

CD4+, associadas a moléculas MHC de classe II e linfócito T CD8+ associados a moléculas 

do MHC de classe I (RANG et al., 2011). Dependendo da origem desse peptídeo (intra ou 

extracelular) ocorre a escolha do sistema imune pelo tipo de resposta a ser desempenhada. 

Quando a origem é intracelular, por exemplo, a partir de uma infecção por Mycobacterium 

tuberculosis ocorrerá uma resposta primária citotóxica, isto é, baseada em linfócitos T CD8+. 

Já quando o peptídeo tem origem extracelular, por exemplo, em uma infecção por Clostridium 

tetani ocorre uma resposta baseada em linfócitos T CD4+ auxiliares (ABBAS; LICHTMAN; 

PILLAI, 2008). 

A nomenclatura das citocinas é frequentemente baseada de acordo com suas fontes 

celulares. Existem muitas classes de citocinas, incluindo interleucinas, linfocinas, 

hematopoietinas, quimiocinas, interferons, bem como membros da família do fator de 

crescimento derivado de plaquetas (PDGF), fator de crescimento transformador (TGF) e fator 

de necrose tumoral (TNF). Níveis sanguíneos de citocinas são normalmente baixos, mas 

podem aumentar acentuadamente em resposta a patógenos, inflamação ou lesão tecidual, bem 

como em outros processos como doenças autoimunes e câncer (GALIC et al., 2012). A 
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caracterização das células T com base no perfil de secreção das citocinas tem se tornado cada 

vez mais importante, uma vez que diferentes doenças imunológicas do SNC envolvem 

determinados subtipos de células T. Células T CD4 naïve se diferenciam em subconjuntos 

distintos (Th1, Th2, Th9, Th17, Th22, e células T efetoras folicular) de acordo com o perfil de 

citocinas que promovem diferentes tipos de respostas inflamatórias, como mostrado na 

Figura 3 (HEMDAN et al., 2010; AKDIS et al., 2011).  

 

Figura 3 – Apresentação de antígenos por DCs para as células T naive induz as células T a 

produzir interleucinas e diferenciam-se em células com o perfil Th1, Th2, Th17 e 

células T reguladoras (Treg) 

 

Estes subconjuntos de células T podem promover diferentes tipos de respostas inflamatórias, com base nos 

respectivos perfis de citocinas, resposta para quimiocinas e interações com outras células. 

Fonte: Figura adaptada, disponível em: https://livingwellnessblog.wordpress.com/2012/10/12/am-i-th1-or-th2-

or-th17/. Acesso em: 03 nov. 2017.  

 

Subconjuntos de células T auxiliar CD4+ foram descritos pela primeira vez por 

Mossman e Coffman (1986), que encontraram que clones de células T de camundongos 

separavam-se em dois subconjuntos e eles denominaram células Th1 e Th2 com base na 

produção de IFN- γ ou IL-4, IL-5 e IL-13, respectivamente. A relevância desta distinção foi 

subsequentemente demonstrada por Locksley e colaboradores (1987), que descobriram que 

camundongos que tinham uma resposta dominante de células Th1 resolviam a infecção 

ocasionada por Leishmania, enquanto que camundongos que apresentavam uma resposta 

dominante Th2 não. Trabalhos têm estabelecido a importância de células Th1 na defesa do 

hospedeiro contra patógenos intracelulares e de células Th2 na proteção contra infecções por 

https://livingwellnessblog.wordpress.com/2012/10/12/am-i-th1-or-th2-or-th17/
https://livingwellnessblog.wordpress.com/2012/10/12/am-i-th1-or-th2-or-th17/
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helmintos. Mais recentemente foi mostrado que células que produzem IL-17A representam 

uma distinta linhagem de células Th, o subconjunto de células Th17, que além da IL-17A 

produzem IL-17F, IL-21, IL-22 e, em seres humanos, a IL-26. Células Th17 contribuem para 

defesa do hospedeiro contra bactérias extracelulares e fungos, embora a extensão total da sua 

contribuição para defesa do hospedeiro ainda está sendo investigada. Em contraste, a essas 

funções de proteção das células T auxiliar, respostas células Th2 inapropriadas dão origem a 

doenças alérgicas, enquanto doenças autoimunes resultam de respostas inapropriadas Th1 e 

Th17 (OUYANG et al., 2008).  

As citocinas anti-inflamatórias são uma série de moléculas imunorreguladoras que 

controlam as respostas das citocinas pró-inflamatórias. As citocinas agem em conjunto com 

inibidores específicos de citocinas e receptores de citocinas solúveis para regular a resposta 

imunológica humana. As principais citocinas anti-inflamatórias incluem antagonista de 

receptor IL-1, IL-4, IL-10, IL-11, e IL-13. TNF-α, IL-6, e fator de crescimento tumoral β 

(TGF-β) são conhecidos como citocinas anti-inflamatórias ou pró-inflamatórias, em diferentes 

circunstâncias. Receptores de citocinas específicas, como IL-1, TNF-α, e IL-18 também 

funcionam como inibidores de citocinas pró-inflamatórias. Entre todas as citocinas anti-

inflamatórias, a IL-10 é uma citocina com potente propriedade anti-inflamatória, sendo capaz 

de inibir a expressão de citocinas inflamatórias, tais como TNF-α, IL-6 e IL-1 (Tabela 1) 

(ZHANG; AN, 2007). 

 

Tabela 1 – Característica das citocinas 

(continua) 

Citocina Receptores Fonte celular Alvos celulares 
Associação com 

doenças 

IL-1α, IL-1β IL-1RI, IL-1RII 

Macrófagos, monócitos, 

linfócitos, queratinócitos, 

micróglia, 

megacariócitos, 

neutrófilos, fibroblastos, 

células da linhagem 

sinovial, micróglia e 

astrócitos. 

Células T, 

fibroblastos, 

células 

epiteliais e 

endoteliais 

Doenças autoimune e 

inflamatória, artrite 

reumatoide (AR), 

doença inflamatória 

intestinal, 

Psoríase 

IL-1Ra 

(antagonista) 
IL-1RI, IL-1RII 

Monócitos, macrófagos, 

fibroblastos, neutrófilos, 

células epitelial e 

endotelial, queratinócitos 

Células T, 

fibroblastos, 

células 

epiteliais e 

endoteliais. 

Doenças autoimune e 

inflamatória, artrite 

reumatoide (AR), 

doença inflamatória 

intestinal, 

Psoríase 

IL-2 IL-2R 

Células T ativadas CD4
+ 

e 

CD8
+
, células dendríticas 

(CD) e células Natural 

Killer (NK) 

Células T CD4
+ 

e CD8
+
, células 

NK e B 

Células T medeiam 

doenças autoimune e 

inflamatória e 

desenvolvimento de 
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(conclusão) 

imunodeficiência 

grave 

IL-6 IL-6R 

Células endoteliais, 

macrófagos/monócitos, 

fibroblastos e astrócitos.  

Hepatócitos, 

leucócitos, 

células T, 

células B, 

células 

hematopoiéticas  

Doença autoimune, 

doença inflamatória 

crônica, Doença de 

Castleman, 

plasmacitoma / 

mieloma múltiplo 

IL-10 
Complexo IL-

10R1/IL-10R2 

Células T, células B, 

monócitos, macrófagos, 

astrócitos, CD, células 

epiteliais, neutrófilos e 

eosinófilos.  

Macrófagos, 

monócitos, 

células B, 

células T, 

células NK, 

CD, mastócitos 

e granulócitos 

Câncer, 

autoimunidade, 

alergia. 

IL-17ª IL-17AR 

Células T helper 17, 

células T CD8
+
, células 

NK, neutrófilos. 

Células 

epiteliais e 

endoteliais, 

fibroblastos, 

osteoblastos, 

monócitos e 

macrófagos. 

AR, doença 

inflamatória intestinal, 

esclerose múltipla, 

psoríase, asma 

alérgica, dermatite a 

tópica e 

hipersensibilidade de 

contato 

IFN-γ INFGR1/INFGR2 

Células NK, macrófagos, 

células T helper 1, células 

B,  linfócito T citotóxico 

e micróglia. 

Células 

epiteliais, 

células NK, 

CDs, 

macrófagos, 

células B e T 

Suscetibilidade a 

infeção patogênica 

intracelular e 

desenvolvimento de 

tumor, Diabetes tipo 1, 

AR, encefalomielite 

autoimune 

experimental 

TNF-α TNFR1 e TNFR2 

Macrófagos, mastócitos, 

linfócitos, micróglia e 

astrócitos 

Macrófagos, 

granulócitos e 

células 

teciduais. 

Doença autoimune, 

choque séptico e 

tumores. 

Fonte: adaptado de Tracey e Cerami (1993); Akdis et al., (2011); Lobo-Silva et al., (2016).  

 

2.3.1 Mecanismos inflamatórios nas crises convulsivas 

As vias inflamatórias estão implicadas na patogênese de diversas doenças do SNC, tais 

como epilepsia, esclerose múltipla e doença de Alzheimer e são conhecidas por serem 

ativadas após infecção neurológica, acidente vascular cerebral isquêmico, estado epiléptico e 

lesão cerebral traumática (GLASS et al., 2010). Os principais atores da resposta inflamatória 

no encéfalo são elementos celulares residentes, tais como, micróglia e astrócitos, que são 

fortemente ativados e produzem uma variedade de mediadores inflamatórios (PERRY; 

HOLMES, 2014). 

A inflamação no SNC pode ocorrer na ausência de DAMPs e PAMPs através do 

aumento da atividade excitatória, por meio de um estímulo elétrico e/ou quimioconvulsivante 

ocorre a despolarização inicial dos neurônios com a liberação de citocinas pró-inflamatórias 
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(IL-1β, TNF-α e IL-6) (BARTFAI e SCHULTZBERG, 1993; VEZANI e VIVIANI, 2015) e 

glutamato (FIACCO e MCCARTHY, 2018) (Figura 4). Estudos demonstraram que a 

superexpressão de TNF-α e IL-6 no encéfalo de camundongos estão associadas à presença de 

crises convulsivas espontâneas esporádicas (CAMPBELL et al., 1993; AKASSOGLOU et al., 

1997). Além disso, camundongos transgênicos que superexpressam IL-6 em astrócitos 

apresentam maior suscetibilidade ao desenvolvimento das crises convulsivas induzidas por 

agonistas glutamatérgicos (SAMLAND et al., 2003), mostrando assim, o papel desses 

mediadores inflamatórios nas crises. O neurotransmissor glutamato liberado, se liga a 

receptores ionotrópicos N-metil D-Aspartato (NMDA) e a ativação dos receptores 

de glutamato resulta na abertura de um canal iônico não-seletivo para os cátions. Isso permite 

o influxo de cálcio (Ca
2+

) para dentro da célula (FIACCO e MCCARTHY, 2018). O Ca
2+

 se 

liga a calmodulina e ativa a enzima óxido nítrico sintase neuronal a produzir óxido nítrico 

que, por sua vez, vai ativar a enzima COX-2 a produzir PGE2 (Figura 4) (BARAÑANO et al., 

2001; TIAN et al., 2008).  Estudos já verificaram que o aumento de PGE2 facilita as crises 

epilépticas. Oliveira e colaboradores (2008a) mostraram que PGE2 possui um papel 

importante em crises convulsivas e que a administração de anticorpos monoclonais anti-PGE2 

atenua as crises convulsivas induzidas por PTZ. Além disso, a injeção intracerebroventricular 

(i.c.v.) de PGE2 facilita o aparecimento das crises convulsivas induzidas por este agente 

convulsivante, bem como por ácido metilmalônico (SALVADORI et al., 2012), e diminui a 

atividade da enzima Na+,K+-ATPase no hipocampo de ratos (OLIVEIRA et al., 2009).  

Ainda, citocinas pró-inflamatórias incluindo interleucina IL-1β, TNF-α, IL-6 são 

rapidamente liberadas por células gliais (VEZZANI et al., 2013, 2011) e a expressão de seus 

receptores são induzidas ou supra reguladas nos neurônios, bem como em microglias e 

astrócitos (BALOSSO et al., 2005; LEHTIMÄKI et al., 2003; RAVIZZA; VEZZANI, 2006; 

VEZZANI; GRANATA, 2005), seguindo de crises epilépticas. Em seus estudos, Chiu e 

colaboradores (2015) mostraram que a PGE2 inibiu a produção de IL-10 induzida por 

lipopolissacarídeo (LPS) em micróglia através da ativação de receptor para prostaglandina E2 

(EP2). Ademais, O’Bannion e colaboradores (1996) verificaram que IL-1β aumenta a 

produção de PGE2 em astrócitos de camundongos. 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Glutamato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canal_i%C3%B4nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
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Figura 4 – Inflamação no SNC independente de PAMPs e DAMPs 

 

Fonte: adaptado de (Barañano et al., 2001; Tian et al., 2008). 

 

Por outro lado, sabe-se também que a inflamação pode facilitar e/ou exacerbar as 

crises convulsivas, embora o mecanismo exato pelo qual isso aconteça ainda não esta 

totalmente esclarecido. Outra hipótese proposta, é que a inflamação desencadeie respostas 

imunológicas pelo reconhecimento de DAMPs e PAMPs, como por exemplo, a HMGB1 

(proteínas do grupo box-1 de alta mobilidade) e LPS (MATSUO et al., 2006; CREMER et al., 

2009; RODGERS et al., 2009; MAROSO et al., 2010; DEDEURWAERDERE et al., 2012). 

Estudos têm demonstrado que o LPS pode facilitar crises convulsivas induzidas por 

pilocarpina, por ligar-se a PRRs, como os receptores toll-like (TLR-4) e receptores de 

produtos finais de glicação avançada (advanced glycation end products receptors - RAGE). 

Esse efeito facilitatório das crises convulsivas é revertido por ifenprodil, o qual exerce sua 
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ação por bloqueio dos receptores NMDA (N-metil D-aspartato), sugerindo, assim, o 

envolvimento desses receptores nas crises convulsivas induzidas por LPS (MATSUO et al., 

2006; RODGERS et al., 2009; MAROSO et al., 2010). Essa associação entre DAMPS ou 

PAMPS e PRRs, desencadeia um aumento na produção de citocinas e ativação de receptores, 

como por exemplo, o receptor para IL-1 (IL- 1R), cujo antagonismo diminui as crises 

convulsivas induzidas por LPS (AUVIN et al., 2010). Já se sabe também, que a atividade 

convulsiva provocada por bicuculina está relacionada com a superexpressão da IL-1β 

(LIBRIZZI et al., 2012). E que a injeção intrahipocampal de ácido caínico induz aumento na 

imunoreatividade da IL-1β em astrócitos (BALOSSO et al., 2008) e  micróglias (VEZZANI 

et al., 1999).   

Cabe ainda ressaltar que, além das citocinas inflamatórias, outros fatores 

inflamatórios, como as PGE2 e outros elementos e receptores da via dos eicosanóides tem sido 

diferencialmente implicados na gênese e/ou propagação de crises epilépticas conforme será 

abordado com detalhes nas próximas subseções. 

2.4 MODELOS EXPERIMENTAIS DE EPILEPSIAS 

Nos últimos 80 anos, os modelos animais foram fundamentais para o surgimento de 

novas terapias para o tratamento da epilepsia. Uma variedade de modelos animais tem sido 

desenvolvida, entre eles, destacam-se modelos genéticos (que desenvolvem crises espontâneas 

ou por estímulo sensorial), modelos elétricos (como o abrasamento e eletrochoque) e model 

farmacológicos, como ácido caínico, pilocarpina, penicilina, 4-aminopiridina, toxina colérica, 

bicuculina, picrotoxina, PTZ (BIDMON et al., 2008). Em nosso estudo optamos pelo PTZ, 

substância química que induz crise aguda e crônica, sendo analisada a latência para o primeiro 

episódio mioclônico e para a crise generalizada tônico-clônica. As crises induzidas por PTZ 

são associadas a um grau variável de ruptura da barreira hematoencefálica (LORENZO et al., 

1975), podendo ser inibidas por agentes anti-inflamatórios (OLIVEIRA et al., 2008a). Como 

podemos observar diversos estudos com diferentes fármacos anti-inflamatórios mostraram 

que quando o PTZ é administrado antes ou após os fármacos as crises são atenuadas ou não 

tem efeito (Tabela 1 do manuscrito). 
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2.4.1 O modelo do pentilenotetrazol (PTZ) 

No final da década de 1880 as propriedades convulsivas de vários produtos químicos 

foram explorados (KRALL et al., 1978), como por exemplo do PTZ, também denominado 

Metrazol®, Cardiazol® ou pentetrazol. O PTZ foi sintetizado em 1924 e logo após o primeiro 

relato de sua ação convulsiva foi utilizado para pesquisa em vários laboratórios com o 

objetivo de identificar fármacos com atividade anticonvulsivante (HILDEBRANDT, 1926). O 

PTZ é um estimulante do SNC, e tem sido utilizado como um agente indutor de crises, sendo 

utilizado tanto em modelos experimentais de epilepsia agudos quanto crônicos (LOSCHER, 

2009). O PTZ é um antagonista do receptor GABAa (ácido gamaaminobutírico), um receptor 

acoplado a um canal permeável a cloreto, cuja ativação provoca hiperpolarização neuronal, o 

que torna o neurônio refratário a estímulos despolarizantes (CREMER et al., 2009).  

O PTZ é o modelo de crise aguda que têm sido mais utilizado experimentalmente tanto 

em pesquisas com foco na fisiopatologia das crises convulsivas, quanto na identificação de 

novos fármacos que possam inibir e/ou diminuir a suscetibilidade para crises. Algumas das 

principais vantagens do modelo do PTZ são o curto período de latência para crise 

generalizada tônico-clônica, a mínima degeneração neuronal e sua utilidade para triagem de 

fáramcos anticonvulsivantes (CREMER et al., 2009; ENGEL; PEDLEY, 2008). As doses de 

PTZ administradas nos modelos animais de crises convulsivas variam entre os autores, entre 

40 a 100 mg/kg. Baixas doses de PTZ (40 mg/kg) exibem curtos episódios de imobilidade, 

característicos de crises de ausência, e gravações no eletroencefalograma (EEG) apresentaram 

atividades rítimicas típicas. Altas doses de PTZ (60-100 mg/kg) exibem crises convulsivas 

tônico-clônicas generalizadas. Quando o objetivo é induzir uma única crise convulsiva, o PTZ 

é aplicado uma só vez, enquanto que, para a indução de crises convulsivas repetidas como no 

modelo do abrasamento químico, são administradas doses repetidas, em concentrações 

subconvulsivantes, em diferentes intervalos de tempo como de 24 em 24 ou de 48 em 48 

horas. O tratamento varia de 2 a 8 semanas (ENGEL; PEDLEY, 2008). 

2.5 EICOSANÓIDES 

Os eicosanóides são um importante grupo de autacóides de ácidos graxos endógenos 

que são sintetizados a partir de ácido araquidônico, um ácido graxo insaturado de 20 carbonos 

contendo quatro duplas ligações nas membranas celulares. A produção de eicosanóides se 

inicia a partir da liberação dos fosfolipídios de membrana pela ação da enzima fosfolipase A2, 
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que pode ser ativada por estímulos mecânicos, físicos e/ou produzidos por diversos 

mediadores (AKIBA; SATO, 2004). Assim, o ácido araquidônico é liberado, servindo de 

substrato para a produção de mediadores inflamatórios por meio de duas vias: 1) Via da COX, 

que produzem PGs, prostaciclinas e tromboxanos; 2) via da lipooxigenase (LOX), a qual 

produz leucotrienos e lipoxina e 3) via das oxigenases microssômicas do citocromo P450 

(CAPRA et al., 2013). 

2.5.1 História 

Em 1930, Kurzrok e Lieb, dois ginecologistas americanos, observaram que tiras de 

miométrio uterino relaxavam ou contraiam quando expostas a sêmen. Subseqüentemente, 

Goldblatt na Inglaterra e von Euler na Suécia descreveram que o líquido seminal e as 

glândulas reprodutivas acessórias tinham atividades vasopressoras e capacidade de contrair o 

músculo liso (GOLDBLATT, 1935; VON EULER, 1936). Von Euler (1936) identificou o 

material ativo como sendo um ácido lipossolúvel, o qual denominou “prostaglandina”, 

inferindo que sua origem seria da glândula prostática. Mais tarde, em 1962, Samuelsson, 

Bergström e colaboradores elucidaram as estruturas da PGE1 e da PGF1α (BERGSTROM; 

SAMUELSSON, 1962). Em 1964, Bergström e colaboradores e van Dorp e colaboradores 

obtiveram independentemente a biossíntese de PGE2 a partir do ácido araquidônico (AA), 

usando homogeneizados de vesícula seminal de carneiros. Vane, Smith e Willis descreveram 

que o ácido acetilsalicílico e os anti-inflamatórios não-esteroidais (AINES) atuavam pela 

inibição da biossíntese das prostaglandinas (VANE, 1971). As descobertas do tromboxano 

A2 (TxA2), da prostaciclina (PGI2) e dos LTs seguiram-se em rápida sucessão (SHINOHARA 

et al., 1999). 

O AA, o mais abundante e importante dos precursores dos eicosanóides, é um ácido 

graxo essencial que contêm 20 carbonos e quatro ligações duplas a partir da posição ômega 6, 

produzindo um ácido 5,8,11,14- eicosatetraenóico (BREYER et al., 2001). A síntese do 

AA ocorre no fígado, apesar do cérebro também ser capaz de sintetizar AA e ácido 

docosahexaenóico a partir de seus ácidos graxos precursores independente do fígado 

(DHOPESHWARKAR; SUBRAMANIAN, 1976). A síntese intracerebral de AA é 

importante no período neonatal, quando a atividade do fígado é relativamente baixa (COOK, 

1978), sendo os astrócitos o principal sítio no cérebro para o processamento de ácidos graxos 

essenciais de cadeia longa (HEWETT et al., 2000). 
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Sabe-se que o AA não está rigidamente ligado às membranas celulares, eles são 

liberados em resposta a diversos estímulos, particularmente influxo de cálcio, e exercem 

várias ações biológicas (KATSUKI; OKUDA, 1995). O AA pode agir como segundo 

mensageiro intracelular, promovendo assim, a ativação da proteína G responsável pela 

liberação de ânion superóxido por leucócitos inflamatórios. E também pode dar origem a 

eicosanóides através de três vias enzimáticas: via das COXs, vias das LOXs e via das 

oxigenases microssômicas do citocromo P450 (GOODMAN; GILMAN, 2012). 

2.5.2 Biossíntese do AA 

A liberação de AA a partir de fosfolipídios de membrana ocorre por duas principais 

vias: 1) clivagem da ligação éster sn-2 nos fosfolipídios de membrana pela fosfolipase A2 

(PLA2); 2) clivagem da ligação éster de fosfato pela fosfolipase C (PLC). A biossíntese dos 

eicosanóides é limitada pela disponibilidade de substrato e depende primariamente da 

liberação, por acil-hidrolases (mais notavelmente a PLA2), do aporte de AA esterificado no 

domínio sn-2 dos fosfolipídios ou de outros lipídios complexos da membrana, para que esse 

AA possa sofrer a ação das enzimas sintetizadoras de eicosanóides. Estímulos químicos e 

físicos ativam a translocação dependente de cálcio da PLA2 citosólica (cPLA2) do grupo IV, 

que tem alta afinidade por AA, para a membrana, onde ela hidrolisa a ligação éster sn-2 nos 

fosfolipídios de membrana (particularmente fosfatidilcolina e fosfatidiletanolamina), 

liberando o araquidonato (KISHIMOTO et al., 2010). Alternativamente, a formação de AA 

livre pode ser iniciada pela ativação de PLC, que cliva o fosfolipídio (principalmente 

fosfotidilinositol) na ligação éster de fosfato, produzindo 1,2-diacilglicerol. Esse 

intermediário é clivado por diacilglicerol (DAG) lipase para produzir ácidos graxos livres e 

monoacilglicerol (MAG). Além disso, hidrólise de MAG por MAG-lipase dá origem a ácidos 

graxos e glicerol (PIOMELLI, 1993). Além disso, a geração do 1,2-diacilglicerol pode ocorrer 

por outra via, através da hidrolise da fosfatidilcolina pela fosfolipase D (PLD) originando o 

ácido fosfatídico, o qual é desfosforilado pela fosfatase em diacilglicerol (Figura 5) 

(DIVECHA; IRVINE, 1995). Entretanto, o envolvimento dessa via na geração de AA no SNC 

não tem sido confirmado.  
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Figura 5 – As duas principais vias de liberação de AA a partir de fosfolipídios no cérebro 

 

Fonte: adaptado de Katsuki e Okuda (1995). 

 

Múltiplas isoformas adicionais de PLA2 foram caracterizadas (secretória do grupo IIA 

(sPLA2), do grupo V (sPLA2), independente de cálcio do grupo IV (iPLA2) e do grupo X 

(sPLA2). Na ausência de estímulos, o AA liberado pela iPLA2 é reincorporado às membranas 

celulares, impedindo a biossíntese dos eicosanóides. Embora a cPLA2 predomine na liberação 

aguda de AA, a sPLA2 indutível contribui para a produção de AA em condições de 

estimulação prolongada ou intensa (GOODMAN; GILMAN, 2012). 

A maior parte dos efeitos do ácido araquidônico nos tecidos e no cérebro é atribuível a 

sua conversão por meio de três vias citadas acima formando diferentes eicosanóides. A via 

das COXs catalisam a formação PGs, prostaciclinas e TXBs. LTs e lipoxinas são formados 

pela via da LOX, e via das oxigenases microssômicas do citocromo P450 produzem ácidos 

epoxieicosatrienóicos (Figura 6) (KATSUKI; OKUDA, 1995). 
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Figura 6 – Conversão do AA por meio de três vias chamadas COXs, LOXs e citocromo 

P450 

 

Fonte: adaptado de Panigrahy et al. (2011). 

 

2.5.3 Ciclooxigenases (COXs) 

A COX, também chamada prostaglandina-endoperóxido sintase H (PGHS), é uma 

glicoproteína dimérica integral da membrana, purificada em 1976 e clonada em 1988 

(OTTERNESS et al., 1995). Esta enzima catalisa os dois primeiros passos da biossíntese de 

PGs: oxidação do AA (incorporação de duas moléculas de oxigênio em cada molécula de 

araquidonato) ao endoperóxido PGG2 e sua subsequente redução a PGH2, ambos compostos 

intermediários (VANE et al., 1998). O endoperóxido (PGH2) é metabolizado por uma ou 

mais enzimas do tipo isomerase ou sintase, formando os chamados prostanóides clássicos. As 

PGs das séries D, E e Fα provêm a partir da PGH2, originando PGE2, PGF2α, PGD2. PGH2 

origina outros dois compostos, com estruturas diferentes das prostaglandinas, o primeiro é o 

TXA2, formado pela tromboxano sintase, e o segundo é PGI2, a partir da prostaciclina sintase 

(BOTTING, 2006). 

Duas isoformas de COXs, denominadas COX-1 e COX-2 têm sido identificadas em 

células eucariotas. Essas enzimas são consideradas 60% homólogas, ambas apresentam peso 
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molecular de aproximadamente 70kD, e possuem mecanismos similares de metabolização do 

ácido araquidônico (SCHONBECK et al., 1999). Entretanto, algumas diferenças podem ser 

observadas, como: diferente sequência genética para cada isoforma (DUBOIS et al., 1998); 

sítio de ligação do agente inibidor na isoforma 2 é estruturalmente cerca de 25% maior que o 

da COX-1 (BROOKS et al., 1999); a COX-2, além de agir no metabolismo do ácido 

araquidônico é capaz de atuar no metabolismo do ácido linolênico e ácido linoleico; e 

diferenças na expressão das isoformas diante de processos inflamatórios, visto que a COX-1 

parece não ser alterada (ou apresenta discreto aumento -  2 a 4 vezes), enquanto a COX-2 

encontra-se expressivamente aumentada (cerca de 20 vezes ou mais) (SCHONBECK et al., 

1999; FITZGERALD; PATRONO, 2001). 

A COX-1 é encontrada constitutivamente em quase todos os tecidos (como 

citoprotetora gástrica e mantenedora da homeostase renal e plaquetária), e participa 

ativamente no processo neuroinflamatório. No SNC a COX-1 é expressa constitutivamente 

em astrócitos (fonte principal de produtos da COX no cérebro), neurônios (HEWETT et al., 

2000) e micróglia, sendo considerada a principal mediadora da resposta inflamatória na 

micróglia (CHOI et al., 2009). Já a COX-2 é constitutivamente expressa em poucos tecidos, 

como ossos e certas áreas renais, e no SNC em neurônios glutamatérgicos do córtex cerebral e 

hipocampo, áreas que evidenciam proeminente papel no início das crises convulsivas (Figura 

4) (YAMAGATA et al., 1993; NIWA et al., 2000; YANG; CHEN, 2008; CHOI et al., 2009). 

Entretanto, sua expressão é predominantemente induzida por estados inflamatórios, como 

atividade convulsiva, dano cerebral, fatores de crescimento que levam a ativação de 

receptores NMDA (SIMMONS et al., 2004), LPS e citocinas como IL-1β, IL-2 e TNF-α. As 

citocinas anti-inflamatórias IL-4, IL-10, e IL-13, diminuem a indução de COX-2, assim como 

corticosteróides (OTTO; SMITH, 1995). Ao contrário da COX-1, a COX-2 está expressa em 

neurônios cerebrais, mesmo em condições basais, e pode ser rápida e transitoriamente 

induzida por crises convulsivas em neurônios hipocampais e corticais (TAKEMIYA et al., 

2003). 

O efeito da deleção das enzimas COX-1 e COX-2 sobre a infiltração de leucócitos no 

cérebro e alterações na permeabilidade da barreira hemato-encefálica (BHE), após injeção 

i.c.v. de LPS foi estudado por Choi e colaboradores (2010). Seus resultados mostram que 

COX-1 e COX-2 têm papéis distintos na iniciação da resposta imunológica inata e modulam 

de forma diferente a ativação microglial e o recrutamento de leucócitos, particularmente de 

neutrófilos. O influxo de neutrófilos no local da lesão (cérebro inflamado) é atenuado em 

camundongos nocaute para COX-1 e aumentado em animais nocaute para a COX-2. Esses 
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resultados indicam que a inibição da atividade da COX-1 é anti-inflamatória, enquanto a 

supressão da atividade da COX-2 acentua a resposta neuroinflamatória. O mesmo foi visto no 

estudo de Choi e colaboradores (2008), que observaram que 24 horas após a injeção de LPS, 

camundongos com deleção genética da COX-1 apresentaram ativação atenuada da microglia e 

de astrócitos, redução da expressão de citocinas pró-inflamatórias, atenuação dos níveis de 

proteína carbonila e nitrotirosina, bem como ativação da nicotinamida adenina dinucletideo 

fosfato-oxidase (NADPH oxidase), expressão da enzima óxido nítrico sintase induzível 

(ONSi) e mieloperoxidase (MPO), e ainda preveniu a perda de células neuronais no 

hipocampo. Além disso, a inibição farmacológica da enzima COX-1 com SC-560 (inibidor 

seletivo da COX-1) administrado por 7 dias (uma vez ao dia, intraperitonealmente), 

significativamente reduz a produção de PG induzida por LPS, assim como a síntese de RNAm 

das citocinas pró-inflamatórias. Estes dados sugerem que a COX-1 facilita a ativação de 

células gliais e sustenta processos inflamatórios que envolvem danos neuronais. 

A expressão da isoenzima COX-2 em cérebro de camundongos após um kindling 

elétrico hipocampal foi observada no estudo de Takemiya e colaboradores (2003). Os autores 

constataram que a expressão da COX-2 encontra-se altamente elevada nas células granulares 

e levemente elevada nas células piramidais do hipocampo contralateral quando comparado 

aos animais do grupo controle. Além disso, observaram que as concentrações da PGE2 

aumentam imediatamente após o kindling em animais que expressam a COX-2 e em animais 

controle, ao contrário do que foi observado em camundongos nocaute para a enzima COX-2, 

mostrando assim o envolvimento da COX-2 em crises convulsivas. 

2.5.4 Lipoxigenase (LOX) 

O AA liberado além de servir de substrato para a via da COX, serve também como 

substrato para a via das LOXs. Os leucotrienos (leuco porque são produzidos pelos leucócitos 

e trienos porque contém um sistema trieno conjugado de duplas ligações) são sintetizados a 

partir do ácido araquidônico em vias catalisadas pela lipoxigenase. Estas enzimas citosólicas 

solúveis são encontradas principalmente nos pulmões, nas plaquetas, nos mastócitos e nos 

leucócitos. A principal enzima deste grupo é a 5-lipoxigenase. Os LTs são lipídeos derivados 

de ácidos graxos essenciais de 20 carbonos, possuindo três, quatro ou cinco duplas ligações, 

são eles: o ácido 8,11,14 – eicosatrienóico, (ácido linolênico); o ácido 5, 8, 11, 14 – 

eicosatetraenóico (ácido araquidônico – AA) e o ácido 5, 8, 11, 14, 17 – eicosapentaenóico 

(EPA) (BRINK et al., 2003).  
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As LOXs constituem uma família de enzimas que contêm ferro não ligado ao heme e 

catalisam a oxigenação dos ácidos graxos poliênicos em hidroperóxidos lipídicos 

correspondentes. Essas enzimas requerem como substrato um ácido graxo com ligações 

duplas cis separadas por um grupo metileno. O AA que contém várias ligações duplas com 

essa configuração é metabolizado em ácidos hidroxiperoxi-eicosatetraenoicos (HPETEs), que 

variam quanto ao local de inserção do hidroperóxido. Os HPETEs são convertidos em seus 

hidroxi-ácidos graxos (HETES) correspondentes por reação enzimáticas ou por uma 

peroxidase (GOODMAN; GILMAN, 2012; RANG; DALE, 2011).  

Os leucotrienos são predominantemente produzidos por células inflamatórias, 

incluindo leucócitos polimorfonucleares, macrófagos e mastócitos. Existem três diferentes 

lipoxigenases que são específicas de células: 5-lipoxigenase (5-LOX) em células mieloides; 

12-LOX em plaquetas; e 15-LOX em células epiteliais / endoteliais. Essas três isoformas de 

LOX são também encontradas basicamente em neurônios, astrócitos e oligodendrócitos 

(MANEV et al., 1998; FREIRE; VAN DYKE, 2000).  

2.5.5 Enzimas do citocromo P450 

O AA liberado além de servir de substrato para a via da COX e da LOX, serve 

também como substrato para a via do citocromo P450 (CYP). As enzimas CYP envolvidas no 

metabolismo do AA podem ser geralmente classificadas em CYP epoxigenases e CYP 

hidroxilases, as quais metabolizam o AA para ácidos epoxieicosatrienóicos (EETs) e ácidos 

hidroxieicosatetraenóicos (HETEs), respectivamente (ROMAN, 2002). 

Várias enzimas CYP podem ser consideradas como CYP epoxigenase e metabolizar o 

AA. Os ácidos epoxieicosatrienóicos (EETs) são sintetizados principalmente pelas CYP2C e 

CYP2J epoxigenases. Quando a PLA2 citósolica encontra-se ativada, o AA é hidrolisado e 

convertido para EETs. O CYP tem um importante papel no subsequente metabolismo da 

PGH2 para compostos biologicamente ativos, como PGI2 por CYP8A1, e TXA2 por CYP5A1 

(ZORDOKY; EL-KADI, 2010). Sabe-se que a PGI2 é conhecido por inibir a agregação de 

plaquetas e a vasoconstrição e, que TxA2 estimula a agregação de plaquetas. Estudos recentes 

têm ligado o polimorfismo no gene CYP8A1 e CYP5A1 na patogênese de diversas doenças 

cardiovasculares (NAKAYAMA, 2005; KIMOULI et al., 2009). 

Os EETs são metabolizados pela ação de uma epóxido hidrolases solúvel para o 

correspondente ácido dihidroxieicosatrienóico (DHETs), que são biologicamente menos 

ativos (KATSUKI; OKUDA, 1995).  
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O AA pode também ser metabolizado pelas enzimas CYP4A, 4B e 4F hidroxilases ao 

20-ácido hidroxieicosatetraenóico (20-HETE), o principal metabólito da CYP hidroxilases, é 

um mediador pró-inflamatório que estimula acentuadamente a produção de citocinas 

inflamatórias, quimiocinas nas células endoteliais, incluindo IL-8, IL-13, IL-4, e PGE2. 20-

HETE, estimula a ativação das vias NF-kB e MAPK/ERK, o que sugere que o efeito pró-

inflamatório do HETE pode ser mediado pela via inflamatória central do NF-kB (ISHIZUKA 

et al., 2008). A degradação de 20-HETE ocorre, por exemplo, em células endoteliais, podendo 

ainda ser metabolizado pelas COXs para 20-hidróxi prostaglandina G2 e H2 

(SCHWARTZMAN et al., 1989). O 20-HETE pode também ser oxidado por ω-oxidação ou 

β-oxidação (KADUCE et al., 2004). 

2.6 PROSTAGLANDINAS (PGS), PROSTACICLINA E TROMBOXANO (TXB) 

Os prostanóides são mediadores celulares que modulam uma variedade de processos 

fisiológicos e patológicos através de receptores de membrana localizados na superfície das 

células alvo (FITZGERALD; PATRONO, 2001). Estas sustâncias têm importante função 

homeostática na proteção da mucosa gástrica, fisiologia renal, gestação e agregação 

plaquetária, além de terem sua produção induzida em condições como inflamação e câncer 

(FITZGERALD, 2002). 

As PGs estão envolvidas em diversas situações onde o processo inflamatório se faz 

presente, como, resposta imunológica, hematopoese, dano, reparação tecidual e reabsorção 

óssea. Considerada uma molécula chave na sinalização neuronal, a PGE2 tem importante 

papel na regulação da excitabilidade da membrana e na plasticidade sináptica (BAZAN et al., 

2002). 

Os níveis cerebrais basais das PGs, in vivo, são relativamente baixos, e sua síntese 

pode ser estimulada pelo aumento da atividade neuronal, que ocorre, por exemplo, durante as 

crises convulsivas induzidas quimicamente ou eletricamente (HERTTING et al., 1985; 

BAZAN et al., 1986). Durante as crises convulsivas, a COX-2 é rapidamente induzida e 

prostanóides incluindo PGE2, PGD2 e PGF2α são produzidas no encéfalo (YOSHIKAWA et 

al., 2006). Entre os prostanóides avaliados, a PGE2 é um dos principais produtos da COX-2 no 

encéfalo, e sinaliza via receptores EPs efeitos pró-inflamatórios no cérebro que são revertidos 

pela inibição farmacológica destes receptores (JIANG; DINGLEDINE, 2013). 

PGF2α, tem significante papel na iniciação da parturição, função renal, controle do 

fluxo sanguíneo cerebral e pressão intraocular (SUGIMOTO et al., 1997; MOHAN et al., 

2012). Contudo, o papel da PGF2α e seu receptor FP na patogênese do dano cerebral 
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isquêmico não é claro. Um estudo realizado por Kim e colaboradores (2012) mostrou que 

tanto o tratamento com antagonistas para o receptor FP quanto a sua deleção melhora as 

funções neurológicas após isquemia bem como diminui o volume de infarto da lesão quando 

comparado aos animais veículo. Esses resultados sugerem que os receptores FP estão 

envolvidos no dano induzido por isquemia cerebral. Entretanto, Chung e colaboradores (2013) 

observaram que a expressão reduzida da COX-2, assim como o resultante déficit de PGF2α, 

podem ser fatores essenciais para o aumento da suscetibilidade às crises em encéfalo imaturo 

de camundongos. Além disso, a suscetibilidade às crises e a mortalidade induzida por ácido 

caínico (AK) é reduzida pela administração i.c.v. de PGF2α, sugerindo assim, uma divergência 

na literatura quanto ao papel da PGF2α em crises convulsivas. 

A PGD2 tem sido sugerida por exercer efeitos anti- e pró-inflamatórios, e, de fato, é o 

melhor candidato prostanóide a possuir efeito anticonvulsivo, pois é a PG mais abundante 

liberada durante as crises (NAFFAH-MAZZACORATTI et al., 1995). Entretanto, como já 

meniconado se tem dados atuais de que a PGF2α é a PG mais abundante liberada durante as 

crises (YOSHIKAWA et al., 2006). Assim, Akarsu e colaboradores (1998) verificaram o 

efeito benéfico da PGD2 no encéfalo de ratos após crises convulsivas induzidas por PTZ. Os 

autores administraram pela via i.c.v. PGD2 e observou-se um aumento da latência para a 

ocorrência de crises tônico-clônica generalizada, resultando na potencialização da atividade 

da PGD2 endógena, e obteve-se um efeito anticonvulsivo. Sendo que, quando foi 

administrado pela via i.c.v. um análogo estável da PGD2, a incidência e intensidade das crises 

foi inibida. Entretanto, a administração de um antagonista para o receptor da PGD ou inibidor 

da PGD sintase, resultou em um efeito pro-convulsivante, aumentando a intensidade e 

incidência das crises. Estes resultados indicam que a atividade endógena da PGD2 no cérebro 

pode desempenhar um papel inibitório específico para a iniciação e propagação de crises 

convulsivas induzidas por PTZ em ratos.  

Ajuebor e colaboradores (2000) também investigaram se a PGD2 derivada da COX-2 

regula a inflamação do cólon em ratos. Neste estudo os autores induziram colite pela 

administração intracolônica de ácido trinitrobenzeno sulfônico em ratos, resultando no 

aumento da síntese de PGD2 e na expressão do RNAm da COX-2 em relação aos ratos 

controle. Para determinar qual isoforma da COX foi responsável pela síntese de PGD2, os 

animais foram tratados por via oral com celecoxibe ou indometacina imediatamente após a 

indução da colite, e foi observado que tanto celecoxibe como indometacina foram capazes de 

reduzir a síntese de PGD2. No entanto, estes fármacos não alteraram a síntese de PGE2 em 

ratos com colite. Dessa forma, foi sugerido que os inibidores da COX-2 exacerbaram a colite, 

em parte, por reduzir a síntese de PGD2. Ademais, Kaushik e colaboradores (2014) 
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observaram em seu estudo que crises induzidas por PTZ aumentavam o conteúdo de PGD2 no 

encéfalo de camundongos selvagem. E que esse aumento era atenuado no encéfalo de animais 

nocaute para PGD sintase hematopoiética (H-PGDS) ou PGD sintase lipocalina (L-PGDS) e 

suprimido em animais L/H PGDS nocaute. 

Prostaciclina apresenta potente atividade antiplaquetária e vasodilatadora e é 

comumente considerada como um antagonista fisiológico do TXA2, um prostanóide também 

sintetizado através da via da COX e com efeito vasoconstritor e antiagregante plaquetário 

(DOGNE et al., 2000). Sendo que, o tromboxano é sintetizado em plaquetas através da via da 

COX-1, enquanto prostaciclina é principalmente sintetizada pelas células endoteliais e células 

do músculo liso vascular mediante a via da COX-2. Já se sabe, que o balanço entre síntese de 

PGI2 e TXA2 pode ser considerado como principal sistema regulatório de interação das 

paredes dos vasos e plaquetas (ULLRICH et al., 2001). Porém, um desequilíbrio destes 

prostanóides tem sido verificado em doenças cardiovasculares tanto em animais como em 

humanos. Estudos recentes tem mostrado que o uso de inibidores seletivos para a COX-2 são 

capazes de criar um desequilíbrio entre PGI2/TXA2. Esses fármacos reduzem a síntese de 

PGI2 na parede dos vasos, e não afetam a produção de tromboxano das plaquetas (via da 

COX-1) (MINUZ, 2008; WARNER; MITCHELL, 2008). 

No estudo de Gamaniel e colaboradores (1989) verificou-se que as prostaciclinas 

aumentam o limiar para crise convulsiva. Esse efeito benéfico do iloprost (um análogo estável 

da PGI2), PGE1 e PGI2 sobre as crises convulsivas induzidas pelos modelos do PTZ, 

estricnina e eletrochoque máximo. Nesse sentido, verificou-se que o pré-tratamento com 

PGE1, PGI2 e iloprost atenuou as crises convulsivas induzidas nos três modelos. Uma vez que 

o iloprost se mostrou um anticonvulsivante mais potente que a PGE1 e PGI2, sugeriu-se que os 

prostanóides apresentam atividade anticonvulsiva, e que a relativa estabilidade química do 

iloprost pode contribuir para os melhores efeitos observados nos modelos testados. 

O efeito do TXB2 endógeno sobre as crises convulsivas induzidas por 

pentilenotetrazol foi investigado utilizando os inibidores da tromboxano sintase OKY-1581 e 

UK 38,485 no estudo de McGinley e colaboradores (1985). Naquele estudo ambos compostos 

diminuiram a produção de TXB2 no cérebro medido 2 minutos após a crise convulsiva, porém 

não alteraram os níveis de PGE2, PGF2α, ou 6-ceto-PGF1α no encéfalo. Também, não foram 

observados efeitos desses agentes sobre o limiar de crise tônico clônica, enquanto que a 

indometacina (10 mg/kg, i.p.), fármaco que inibe tanto a produção de TXB2 como de PGs, 

reduziu o limiar da crise tônico clônica. Assim, este estudo conclui que o TXB2 no encefálo é 

improvável estar relacionado com atividade convulsiva, como foi observado com 

indometacina. 
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2.6.1 Vias de sinalização ativadas por receptores EP, DP, IP, TP e FP 

As PGs podem ser encontradas em diversos tecidos e órgãos, e a diversidade de efeitos 

que elas podem provocar depende, diretamente, do tipo de receptor específico presente nos 

diferentes tipos celulares (MEDEIROS et al., 2012). As PGs PGE2, PGD2, PGF2α, PGI2, e 

TxA2 interagem com os seguintes receptores EP1, EP2, EP3 e EP4, DP1 e DP2, FP, IP e TP, 

os quais encontram-se acoplados a proteínas G: Gαq, Gαi, e Gαs (MOHAN et al., 2012).  

O receptor EP1 está acoplado à proteína heterodimérica Gαq, desencadeando aumento 

dos níveis de Ca
2+

. Esta ação deve-se à ativação da PLC, a qual, por sua vez leva à produção 

de IP3 e DAG, e consequente mobilização de Ca
2+ 

no citosol, ativando a proteína quinase C 

(PKC) (HEBERT et al., 1990; NARUMIYA, 2009; KAWABATA, 2011). EP2, EP4, DP1 e 

IP exercem suas funções através da ligação a Gαs (estimulatória), desencadeando aumento 

nos níveis de adenosina monofosfato cíclico (AMPc) (MOHAN et al., 2012).   

Os receptores acoplados a proteína Gαs desencadeiam a cascata de sinalização através 

da ativação direta da enzima adenilil ciclase, a qual leva a um aumento dos níveis de AMPc. 

Esse aumento, por sua vez, é suficiente para ativar a proteína quinase A (PKA) ou mesmo, 

uma via independente desta, denominada Epac. A enzima Epac possui um domínio com alta 

afinidade para o AMPc, homólogo a subunidade R (regulatória) da PKA. O que difere entre 

uma via e outra, é que, na via Epac o aumento do AMPc ativa a Rap 1 e 2, que são 

consideradas pequenas GTPases, processo que é independente da ativação da PKA 

(GLOERICH e BOS, 2010).       

Estudos de clonagem revelaram a presença de três variantes para o receptor EP3 

(EP3α,β,γ) em camundongos. EP3α,β,γ agem principalmente através de Gαi (inibitória), o que 

desencadeia diminuição nos níveis de AMPc, mas também ativa proteína quinase C (PKC) 

(BREYER et al., 2001), sendo que a isoforma EP3γ pode exercem suas funções através da 

ligação a Gαs (Figura 7) (SUGIMOTO; NARUMIYA, 2007). 
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Figura 7 – Ligação das prostaglandinas aos devidos receptores 

 

Fonte: adaptado de Mohan et al. (2012). 

 

O receptor TP se acopla com as seguintes proteínas G: Gαs, Gαq, Gαi e Gα12/13/15/16 

(SHENKER et al., 1991; LAUGWITZ et al., 1996; MUCK et al., 1998). Essas proteínas G 

por sua vez regulam vários efetores, incluindo a PLC, adenilil ciclase, AMPc e cálcio 

intracelular (MOHAN et al., 2012). O receptor DP2 é acoplado a proteína Gαi, levando a 

inibição da produção do AMPc e aumento do cálcio intracelular em vários tipos de células 

(SAWYER et al., 2002). 

Por fim, a ativação do receptor FP ocasiona a liberação de inositol 1,4,5-trifosfato e 

DAG que por sua vez, ativa a via da proteína cinase II dependente de  cálcio-calmodulina  

(NARUMIYA et al., 1999; SALEEM et al., 2009).  

2.6.2 Estrutura molecular dos receptores EPs 

Em camundongos, os receptores EP1, EP2, EP3, EP4, FP, IP, TP, DP1 e DP2 possuem 

405, 362, 361-365, 513, 366, 417, 341, 357 e 382 aminoácidos, respectivamente (IRIE et al., 

1993; SUGIMOTO et al., 1993; MOHAN et al., 2012). Suas localizações nos cromossomos e 

pesos moleculares diferem de acordo com os subtipos. 
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Tabela 2 – Localização e peso molecular dos receptores: EP, FP, DP, TP e IP 

Receptores 
Localização Cromossomo 

Peso molecular 
Camundongo Humano 

EP1 8 (40.22 cM) 19p13.1 42 kDa 

EP2 14 (22.68 cM) 14q22 53 kDa 

EP3 3 (81.32 cM) 1p31.2 43 kDa 

EP4 15 (1.99 cM) 5p13.1 53.4 kDa 

FP 3 (76.96 cM) 1p31.1 40.06 KDa 

DP1 14 (22.59 cM) 14q22.1 40.006 KDa 

DP2 19 A 11q12-q13.3 45.88 KDa 

TP 10 (39.72 cM) 19p13.3 37.66 KDa 

IP 7 (9.15 cM) 19q13.3 45.02 KDa 

Fonte: disponível em: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene. Acesso em: 10 set. 2017. 

 

A PGE2 é capaz de ativar os quatro subtipos de receptores EP, embora a afinidade 

entre eles seja limitada. A PGE2 liga-se com maior afinidade aos receptores EP3 e EP4 (Kd 

<1 nM), enquanto ao receptores EP1 e EP2 se ligam com menor afinidade (Kd> 10 nM) 

(DAVIS et al., 2004). A homologia encontrada entre o receptor EP1 para EP2, EP3 e EP4 é de 

30, 33 e 28%, respectivamente.  

2.6.3 Distribuição e localização celular dos receptores EP, IP, DP e TP nos tecidos e no 

encéfalo 

Os níveis de expressão dos subtipos de receptores EP variam entre os tecidos de 

camundongos. Os quatro subtipos de receptores EP têm sido detectados em neurônios do 

hipocampo, neocórtex e astrócitos (ZHU et al., 2005). Zhu e colaboradores (2005) 

observaram que os receptores EP2 e EP3 encontram-se mais abundantemente expressos no 

hipocampo e córtex, enquanto que apenas pequena quantidade dos receptores EP1 e EP4 são 

detectados nessas regiões. EP1, EP2 e EP4 foram co-localizados com sinaptofisina, sugerindo 

a presença desses receptores em terminais pré-sinápticos. 

Quanto à expressão gênica dos receptores EP, estudos mostram que o RNAm do 

receptor EP1 é expresso restritamente à micróglia, rins, pulmões e estômago (SUGIMOTO; 

NARUMIYA, 2007). O RNAm do receptor EP2 está expresso no sistema nervoso periférico e 

no sistema nervoso central, principalmente em astrócitos e neurônios do córtex cerebral, 

estriado, hipocampo (neurônios piramidais corno de Amon setor 1 (CA1)), no tálamo e 

hipotálamo, e ainda na micróglia sob diferentes condições patológicas (BATSHAKE et al., 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene
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1995; ZHANG; RIVEST, 1999; HUTCHINSON et al., 2009). A expressão do RNAm do 

receptor EP3 é mais abundante no sistema olfatório, hipocampo, regiões hipotalâmicas 

subcortical do encéfalo devido ao seu papel na termorregulação, sendo também expresso em 

cultura de astrócitos (NAKAMURA et al., 2000; KITANAKA et al., 1996; VASILACHE et 

al., 2007). O RNAm do receptor EP4 está expresso no hipotálamo, regiões anterior e posterior 

do encéfalo, e em baixos níveis em células endoteliais (ZHANG; RIVEST, 1999).  

O RNAm do receptor IP está expresso em muitos tipos de tecidos incluindo baço, 

timo, aorta coronária e pulmonar, artéria cerebral, rim e em corpos celulares de neurônios 

(OIDA et al., 1995). O RNAm do receptor DP1 está expresso no córtex cerebral, camada de 

células piramidais do hipocampo, giro denteado, tálamo, plexo coróide e leptomeninges 

(OIDA et al., 1997). A expressão do RNAm do receptor FP têm sido previamente 

demonstrada em cérebro de camundongos, e em cultura de astrócitos e neurônios. O RNAm 

do receptor TP encontra-se expresso no cérebro em astrócitos, oligodendrócitos e estriado 

(HONMA et al., 2006).  

2.6.4 Receptores EP e Crises 

Durante as crises convulsivas, a COX-2 é rapidamente induzida e prostanóides 

incluindo PGE2, PGD2 e PGF2α são produzidas (YOSHIKAWA et al., 2006) no encéfalo, 

particularmente a PGE2. Neste sentido, evidências de que a PGE2 é uma efetora chave para os 

efeitos da COX-2 em crises convulsivas vêm de estudos que utilizam agonistas e antagonistas 

dos receptores EPs. Trabalhos do nosso grupo já evidenciaram que receptores EPs estão 

envolvidos e possuem efeitos distintos nas crises convulsivas. Oliveira e colaboradores (2008) 

mostraram que antagonistas seletivos para receptores EP1, EP3 e EP4, e o agonista seletivo 

para receptor EP2 butaproste aumentam a latência para crises convulsivas tônico-clônicas 

generalizadas induzidas por PTZ. Ainda, Santos e colaboradores (2017) verificaram que a 

administração sistêmica do ONO-AE1-259-01, um agonista altamente seletivo de receptores 

EP2, aumenta a latência para as crises convulsivas, diminuiu o número e duração das crises e 

a amplitude média das crises eletrográficas induzidas por PTZ e por pilocarpina, em 

camundongos. De fato, Jiang e colaboradores (2013) em seu estudo observaram que 

camundongos epilépticos que recebiam administração sistêmica de TG6-10-1, antagonista do 

receptor EP2, apresentavam redução na mortalidade e neurodegeneração no hipocampo após 

o SE, acelerada recuperação do peso e prevenção da abertura da barreira hematoencefálica 

sem modificação nas crises agudas.  
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De modo controverso, evidências em modelos de inflamação crônica e 

neurodegeneração demostram uma associação entre a ativação do receptor EP2 e 

neurotoxicidade secundária (JIANG AND DINGLEDINE, 2013; QUAN et al., 2013; FU et 

al., 2015; ANDREASSON, 2010). Quan e colaboradores (2013) mostraram que a ativação do 

receptor EP2 pela PGE2 ou butaproste promove inflamação no cérebro por exacerbar a 

indução de COX-2 pró-inflamatória, oxido nítrico sintase induzível, IL-1β, e IL-6, mas 

bloqueia a indução de TNF-α, CCL3 e CCL4, sendo que a ativação de outros receptores para 

PGE2 tais como, EP1, EP3 e EP4, tem pouco ou nenhum efeito na expressão desses 

mediadores inflamatórios. Estes resultados indicam que a ativação do receptor EP2 

desempenha uma função regulatória complexa durante a ativação clássica da micróglia.  

 Ao longo dos últimos anos, estudos tem demostrado que a deleção genética ou 

inibição farmacológica do receptor EP1 é neuroprotetora. Fischborn e colaboradores (2010) 

verificaram que o pré-tratamento sistêmico com o antagonista EP1, SC-51089, diminui a 

gravidade das crises, mas não afetou o limiar para as crises em camundongos abrasados na 

amígdala. Outrossim, Rojas e colaboradores (2014) revelaram que a deleção do receptor 

EP1 não tem efeito sobre o limiar de crises convulsivas, mas reduz danos neuronais, a 

probabilidade de entrar em status epilepticus e as respostas pró-inflamatórias no hipocampo 

de camundongos após a injeção de cainato (ROJAS et al., 2014).  

2.7 ANTI-INFLAMATÓRIOS 

2.7.1 História 

Os AINES têm suas origens no uso de extratos de plantas contendo salicilato, 

especialmente a casca do salgueiro (Salix alba e outros membros da espécie Salix), no 

tratamento de febre, dor e inflamações (RAINSFORD, 2004). Esses tratamentos datam do 

início da era indiana, africanas e americanas e foram descritas inicialmente em detalhes por 

Roman e autoridades médicas gregas. Durante os séculos XVII, XVII e XIX, a popularidade 

desses extratos de plantas cresceu muito, principalmente em vitude da publicação do 

reverendo Edward Stone no século 17, onde provavelmente constavam os primeiros ensaios 

clínicos de extrato de casca de salgueiro para o tratamento de málaria ou febre. O isolamento 

dos principais componentes ativos de salicilato deu-se no início do século XIX. Com avanços 

em química na Europa e desenvolvimentos na indústria química alemã em meados do final do 

século 19, seguiram a síntese de ácidos salicílicos e acetilsalicílicos, sendo este último 
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comercializado com sucesso pela Bayer AG como Aspirin ™ há mais de 100 anos 

(RAINSFORD, 2004a). 

O desenvolvimento da primeira categoria dos quais são agora conhecidos como os 

antiinflamatórios não esteróides (AINEs), das quais a aspirina tornou-se reconhecida como 

precursor, foi fenilbutazona em 1946 (por JR Geigy, Basileia, Suíça) e mais tarde 

indometacina na década de 1960 (por Merck & Co, Rahway, NJ, EUA) (OTTERNESS, 

1995). Fenilbutazona foi inicialmente empregada como uma combinação com antipirina na 

crença de que aumentaria as ações mais tarde. Entretanto, apareceu uma maior atividade 

antiinflamatória / analgésica da fenilbutazona em relação à antipirina. A fenilbutazona foi 

utilizada por mais de 30 anos com sucesso para o tratamento de artrite e outras condições 

inflamatórias dolorosas até sua popularidade diminuir progressivamente após associações com 

agranulocitose e supressão da medula óssea (ainda essencialmente não comprovado hoje), 

úlceras gastrointestinais superiores e sangramento e subseqüente popularidade de AINEs mais 

avançados (RAINSFORD, 2007).  

O uso de substâncias medicinais como folhas de mirtilo secas ou extratos amargos da 

casca de árvores de álamo foram utilizados para tratar dor nas costas e abdominal. O primeiro 

relatório publicado que documenta os efeitos antipiréticos e analgésicos da casca de salgueiro 

apareceu na Inglaterra em 1973 em uma apresentação à Sociedade Real pelo Reverendo 

Edward Stone. O componente ativo da casca de salgueiro foi mais tarde identificado como 

salicilina, que é metabolizada em salicilato (RAINSFORD, 2007).  

Em 1828, Johann Andreas Buchner isolou a salicilina apartir da casca de salgueiro 

(Salix alba), sendo que em 1838, Rafaelle Piria tratou este composto de modo a produzir 

ácido salicílico, que também podia ser encontrado em várias espécies de Spiraea, 

nomeadamente Spiraea ulmaria. Posteriormente, Hammond Kolbe sintetizou o ácido 

salicílico, que começou a ser produzido industrialmente em 1874 (VONKKEMAN; VAN de 

LAAR, 2010). Em 1897, o químico alemão Felix Hoffman sintetiza ácido acetilsalicílico, 

chamado aspirina (derivado de Acetil Spirea) e onze dias depois Hoffman sintetiza outro novo 

composto também por acetilação o qual foi chamado de di acetil morfina.  Em 1899 a aspirina 

é registrada como um nome comercial, e logo em seguida, em 1900 é patenteado nos Estados 

Unidos e na Inglaterra e tornou-se disponível para venda no ano seguinte. Contudo, apesar do 

amplo uso desses agentes, o seu mecanismo de ação foi esclarecido somente em 1982, quando 

John Vane ganhou o Prêmio Nobel pela sua descoberta, que propôs que os antiinflamatórios 

semelhantes à aspirina suprimem o processo inflamatório pela inibição da COX, inibindo 

assim, a síntese de prostaglandinas (CARVALHO et al., 2004; HAWKEY, 2005). Este 

acontecimento marca uma nova era na pesquisa e investigação dos AINEs, estabelecendo a 
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COX como um importante alvo molecular no desenvolvimento de novos fármacos, com 

efeitos significativos na redução da inflamação, dor e febre (RAINSORD, 2007). Assim, em 

1989 Phillip Needleman identificou a segunda isoforma da COX, a COX-2. Esta descoberta 

levou à hipótese de que as prostaglandinas anti-inflamatórias (PGs) eram produzidas através 

da expressão constitutiva da COX-1, enquanto as PGs proinflamatórias eram produzidos por 

meio da indução da isoforma COX-2 (MEADE et al., 1993; VANE et al., 1998). Os AINEs 

tradicionais eram conhecidos por inibir ambas as isoformas da COX e seus efeitos adversos 

gastrointestinais eram atribuídos à inibição de PG gastroprotetoras produzidas através da via 

COX-1 (RAO; KNAUS, 2008). Dessa forma, uma nova perspectiva terapêutica emergiu para 

o desenvolvimento de fármacos mais seletivos e com menores efeitos adversos 

(FITZGERALD; PATRONO, 2001). 

Assim, em 1995 os inibidores seletivos da COX-2 de primeira geração entram em 

ensaios clínicos, como celecoxibe e rofecoxibe (HAWKEY, 2005), e quatro anos depois 

(1998) celecoxibe é aprovado para venda. Apesar desse sucesso inicial após o lançamento de 

inibidores seletivos da COX-2, preocupações foram criadas em relação aos efeitos 

cardiovasculares adversos (MUKHERJEE et al., 2001). Estudos adicionais, conclusivamente 

demonstraram que os inibidores seletivos da COX-2 podem modificar o equilíbrio natural 

entre tromboxano A2 (TxA2) protrombótico e prostaciclina (PGI2) antitrombótico, 

potencialmente aumentando a possibilidade de um evento cardiovascular trombótico (Figura 

8) (SOLOMON et al., 2004; SOLOMON, 2005). 

 

Figura 8 – Efeitos adversos cardiovasculares 

 

Fonte: adaptado de Marnett (2009). 
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A evidência atual indica que inibidores seletivos de COX-2 têm efeitos 

cardiovasculares adversos importantes que incluem aumento do risco de infarto do miocárdio, 

acidente vascular encefálico, insuficiência cardíaca e hipertensão. O risco desses efeitos 

adversos é provavelmente maior em pacientes com histórico prévio ou com alto risco de 

doença cardiovascular. Nestes pacientes, o uso de inibidores da COX-2 para o alívio da dor 

deve ser limitado e somente usado se não houver alternativas apropriadas, e então, apenas na 

menor dose e pelo menor tempo necessário (ANTMAN et al., 2007).  

2.7.2 Anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) 

Os anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) são fármacos amplamente utilizados no 

tratamento da dor, inflamação e febre, sendo uma das classes de medicamentos mais 

prescritas em todo o mundo. Atualmente existe mais de 50 AINEs diferentes no mercado 

mundial. São considerados medicamentos para tratamentos sintomáticos inespecíficos, não 

interferindo na história natural das doenças inflamatórias. Seu uso é muito difundido em todo 

o mundo e continua a crescer. Em 1995, sua comercialização alcançava a cifra de 2,2 bilhões 

de dólares, com 73 milhões de prescrições anuais em todo o mundo (KUMMER; COELHO, 

2002). 

De uma maneira geral, o mecanismo dos AINEs envolve a inibição da oxidação do 

ácido araquidônico pelas enzimas COXs de ácidos graxos, considerada a enzima chave para a 

síntese dos prostanóides e TXBs. Os AINEs reduzem especialmente componentes da resposta 

inflamatória e imunológica em que as PGs, principalmente as derivadas da COX-2, 

desempenham papel significativo (BOMBARDIER et al., 2000). 

Efeitos colaterais como irritação da mucosa gástrica, toxicidade hepática e renal 

(KONTOGIORGIS; HADJIPAVLOU-LITINA, 2002), eventos cardiovasculares e 

trombóticos podem ser causados pela administração oral de todos os tipos de AINEs 

(KONSTAM et al., 2001; MUKHERJEE et al., 2001). 

A absorção dos diversos tipos de AINEs é semelhante quando administrados através 

das vias oral, muscular ou renal. Para a maioria dos AINEs a ligação à proteínas plasmáticas é 

maior que 90%, e, se a concentração plasmática for maior que a capacidade de fixação, haverá 

aumento desproporcional de fármaco livre e consequentemente um aumento dos efeitos 

colaterais (KATZUNG, 2004). 

A maioria dos AINEs são metabolizados rapidamente pelo fígado, e sua duração de 

ação varia bastante, cerca de 4 a 24 horas. Normalmente o intervalo para uso dos AINEs de 
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meia-vida curta é de 6 a 8 horas, para os de meia-vida média é de 12 horas, e para os de meia-

vida longa, de 24 horas. A administração parenteral desses fármacos diminui o efeito de 

primeira passagem e aumenta significativamente a biodisponibilidade. A metabolização 

hepática ocorre por reações de conjugação, oxidação, glucoronidação e acetilação, sendo 

pequena parte do fármaco excretada de forma inalterada na urina (SAKATA; ISSY, 2008). 

A meia-vida de um fármaco é definida como o tempo durante o qual a concentração 

do fármaco no plasma diminui para a metade de seu valor original. O conhecimento da meia-

vida do fármaco é necessário para se obter a concentração máxima plasmática constante, após 

doses repetidas em intervalos que representem a meia-vida, com o objetivo de orientar a 

posologia. Dessa forma, quanto mais longa a meia-vida, mais longa a permanência do 

fármaco no organismo após interrupção da administração do mesmo. Assim, durante a 

administração crônica do fármaco, quanto mais longa a meia-vida, mais tempo será necessário 

para que o mesmo atinja o valor de estado de equilíbrio: uma meia-vida para alcançar 50% do 

valor de estado de equilibrio, duas para alcançar 75%, três para alcançar 87,5%, e assim por 

diante. Se o fármaco possuir uma meia vida de aproximadamente 24 horas, por exemplo, 

serão necessários de 3 a 5 dias para se aproximar da concentração de estado de equilíbrio 

durante uma infusão a uma velocidade constante (GOODMAN; RANG; DALE, 2012).  

As propriedades físico-químicas determinam a distribuição dos AINEs nos tecidos e 

são responsáveis pelas diferenças nas características que podem influenciar na eficácia 

terapêutica. Os fatores mais importantes são a lipossolubilidade e a constante de ionização 

(pKa). Muito dos AINEs são ácidos fracos, com pKa em torno de 2 a 5. A proporção de 

fármaco não ionizado (em estado lipossolúvel) que existe em pH fisiológico pode influenciar 

na distribuição do fármaco nos tecidos (RAINSFORD, 2006). 

Os AINEs são captados preferencialmente pelos tecidos inflamados, porém, podem, 

ainda, se concentrar na mucosa gástrica e nos rins, os quais constituem os principais locais de 

efeitos adversos (RAINSFORD, 1999). 

O efeito dos AINEs na produção de PGs é a principal causa de toxicidade, refletindo 

em disfunções plaquetárias, broncoespasmo, alteração da função renal, hipertensão arterial e 

úlcera péptica comumente associados ao seu uso. Além da inibição da biossíntese de PGs, os 

AINEs também são responsáveis por múltiplos efeitos no processo inflamatório, como: 

redução dos ácidos graxos livres dos leucócitos, inibição da formação de lipídeos de 

membrana, inibição da migração de leucócitos, desacoplamento da fosforilação oxidativa, 

inibição da síntese de mucopolissacarídeo, ação antioxidante, estabilização das membranas 

lipossômicas, inibição da agregação de neutrófilos (SAKATA; ISSY, 2008). 
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Os AINES inibem, de forma variável, ambas as isoformas COX em suas dosagens 

terapêuticas. Dessa maneira, passaram a ser caracterizados de acordo com a capacidade de 

inibir COX-1 e 2. Tal característica é expressa em termos de IC50, concentração necessária 

para inibir 50% da atividade COX, usando sistemas de teste in vitro. As razões de IC50 para 

COX-1 e 2 têm sido calculadas para avaliar a capacidade de inibição de cada isoforma, assim, 

uma baixa relação COX-2/COX-1 sugere ser o agente relativamente seletivo para COX-2 

(KUMMER; COELHO, 2002). 

A nimesulida (4’-nitro-2’-fenoximetanosulfonanilida) é um AINE, que difere dos 

outros compostos desta categoria por apresentar um radical sulfonanilida em lugar de um 

radical carboxílico (Figura 9). A nimesulida apresenta efeitos anti-inflamatórios, analgésicos 

ou antipiréticos e inibe preferencialmente a enzima COX-2, reduzindo a síntese de PGs 

relacionadas à inflamação. É prontamente absorvida pelo trato gastrintestinal, alcançando o 

pico de concentração plasmática em 1-2 horas. O nível de ligação às proteínas plasmáticas é 

cerca de 99%, e a meia vida é de 2 a 5 horas em humanos (SAKATA; ISSY, 2008). Sua 

excreção é predominantemente renal, mais de 80%, não dando origem a fenômenos de 

acúmulo mesmo após administrações repetidas, e, além disso, apresenta uma boa 

tolerabilidade sistêmica e gastrintestinal (VANE et al., 1998). O volume de distribuição da 

nimesulida nos ratos é baixo, apesar das boas propriedades de permeabilidade deste fármaco. 

A excreção sistêmica avaliada em ratos após administração intravenosa é 16.1 mL/h/Kg. 

Portanto, a taxa de eliminação da nimesulida em ratos parece ser a partir de 2-7 vezes mais 

baixos do que nos seres humanos, provavelmente devido a uma taxa e extensão diferente do 

metabolismo do fármaco. A meia vida é de 6.1 horas quando administrada oralmente em ratos 

(RAINSFORD, 2006). 

 

Figura 9 – Estrutura química da nimesulida e seus IC50 para COX-1 e COX-2 

              

Fonte: adaptado de Dey et al. (2016); Shi e Klotz (2008). 
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2.7.3 Coxibes 

Denominados inibidores seletivos da COX-2, os coxibes são AINEs, desenvolvidos 

com o objetivo de manter a eficácia dos representantes não seletivos, sem sua capacidade de 

lesar sítios gástricos e renais. Essa vantagem seria farmacodinamicamente explicada pela 

capacidade de inativar seletivamente a COX-2, preservando a ciclooxigenase constitutiva 

(COX-1), responsável pela proteção fisiológica exercida por PGs naqueles sítios 

(GOODMAN; GILMAN, 2012). 

Os coxibes mostraram-se anti-inflamatórios relativamente tão eficazes quanto alguns 

dos AINEs não-seletivos, com definido benefício em artrite reumatóide, dismenorréia e dor 

pós-operatória e benefício provável em osteoartrose. Estes protegeram, na ordem de 50%, 

contra ulcerações e queixas gastrintestinais por curto prazo (até 6 meses), mas induziram 

gastropatia e hemorragias petequiais. Entretanto, estudos têm revelado persistência de 

dispepsia, dor abdominal, diarréia e lesões renais mesmo com o uso de inibidores seletivos da 

COX-2. Tem sido sugerido ainda, que estes medicamentos estão associados a eventos 

cardiovasculares (infarto do miocárdio, trombose, hipertensão arterial, hipertensão sistólica 

isolada), edema, hepatotoxicidade e distúrbio visual agudo temporário. Seu custo é 

considerado mais elevado do que os AINEs convencionais. Assim, recomenda-se que a 

prescrição desses fármacos seja reservada a pacientes de alto risco (idosos, com comorbidade 

ou história prévia de evento gastrintestinal) (KATZUNG, 2004). 

O celecoxibe, (4-[5-(4-metilfenil)-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il] 

benzenesulfonamida), é um fármaco derivado da classe das sulfonamidas que possui 

características apolares sendo, portanto, um fármaco lipofílico e de alta permeabilidade 

(Figura 10). Apresenta características de um ácido fraco com valores de pka 11,1, e encontra-

se na forma não ionizada em pH fisiológico (PAULSON et al., 2001). O celecoxibe, um 

coxibe de primeira geração disponível na clínica médica apresenta meia-vida diferente para 

ratos e humanos. Em ratos, a meia vida plasmática difere entre machos (3,73 horas) e fêmeas 

(14 horas) (PAULSON et al., 2000), e em humanos aproximadamente 12 horas (SHI; 

KLOTZ, 2008). Apresenta biodisponibilidade oral lenta em torno de 20-60% (PAULSON 

et al., 2001; WERNER et al., 2002; Hinz et al., 2007), e o volume médio de distribuição é de 

aproximadamente 500 litros por 70 kg em indivíduos jovens adultos saudáveis, indicando 

extensa distribuição em todos os tecidos (SHI e KLOTZ, 2008). Em ratos, o volume médio de 

distribuição difere entre machos (2,51 litros/Kg) e fêmeas (2,42 litros/Kg).  O celecoxibe 

apresenta depuração plasmática em humanos em torno de 450 mL/min, e em ratos machos 
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(7,76 mL/min/Kg) e fêmeas (1,99 mL/min/Kg) (PAULSON et al., 2001). Pouco fármaco é 

excretado inalterado, a maior parte é excretada como ácidos carboxílicos e metabólitos 

glicuronídeos na urina e nas fezes (58%), ocorrendo à eliminação total da droga no organismo 

após 120 horas da administração. A taxa de ligação às proteínas plasmáticas, que é 

independente da concentração, é de cerca de 97% em concentrações plasmáticas terapêuticas 

e o celecoxibe não se liga preferencialmente aos eritrócitos no sangue (PAULSON et al., 

2000; GOODMAN; GILMAN, 2012). 

 

Figura 10 – Estrutura química do celecoxibe e seus IC50 para COX-1 e COX-2 

       

Fonte: adaptado de Dey et al. (2016); Shi e Klotz (2008). 

 

Já o etoricoxibe, 5-cloro-3-(4-metanosulfonilfenil)-6’metil-[2,3’]-bipiridinil], inibidor 

seletivo da COX-2 de segunda geração disponível na clínica médica, é um fármaco derivado 

da classe das metilsulfonas (Figura 11). Este fármaco apresenta uma alta biodisponibilidade 

oral de aproximadamente 100%, e volume de distribuição no estado de equilíbrio de 120 litros 

em seres humanos (AGRAWAL et al., 2003; Hinz et al., 2007). A taxa de ligação às proteínas 

plasmáticas humanas é de aproximadamente 92% na faixa de concentração de 0,05 a 5 

microgramas/mL. O etoricoxibe atravessa a placenta de ratas e coelhas e a barreira 

hematoencefálica de ratos.  Sua excreção ocorre em maior parte pela urina (70%), e sua 

depuração plasmática é aproximadamente 57 mL/min em humanos (RODRIGUES et al., 

2003).  
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Figura 11 – Estrutura química do etoricoxibe e seus IC50 para COX-1 e COX-2 

                         

Fonte: adaptado de Dey et al. (2016); Shi e Klotz (2008). 

 

Verificou-se claramente que os inibidores da COX-2 (celecoxibe, rofecoxibe e 

valdecoxibe) atravessam a barreira hematoencefálica e atingem o SNC de humanos em 

concentrações suficientes para inibir a atividade da enzima COX-2. O tempo de absorção e 

disposição sistêmica dos três coxibes foi semelhante, e houve diferenças significativas quanto 

à passagem dos coxibes no SNC (1.7 ± 0.8, 0.9 ± 0.3, e 1.3 ± 0.8 horas, respectivamente), 

sendo que rofecoxibe e valdecoxibe tiveram uma maior entrada no SNC. Acredita-se que 

essas diferenças estejam relacionadas principalmente a ligação dos fármacos as proteínas 

plasmáticas. Estes resultados são importantes para utilização terapêutica desses fármacos 

(DEMBO et al., 2005). O mesmo foi visto no estudo de Renner e colaboradores (2010), onde 

o etoricoxibe administrado de forma oral em humanos alcançou o líquido cefalorraquidiano 

em concentrações efetivas e com um tempo de latência de aproximadamente uma hora. 

Tem sido verificado em estudos que inibidores seletivos da COX-2 ocasionam efeitos 

cardiovasculares (infarto no miocárdio e acidente vascular encefálico). Em um estudo 

realizado para prevenção de adenoma envolveu 2045 pacientes que receberam placebo ou 

celecoxibe, nas doses de 200 e 400 mg, duas vezes ao dia durante três anos. Após três anos, 

ocorreu uma diminuição dose-dependente na recorrência de pólipos e um aumento em eventos 

cardiovasculares e trombóticos, devido a administração prolongada dos inibidores da COX-2 

(BERTAGNOLLI et al., 2006). Os efeitos observados podem ser ocasionados pela redução na 

biossíntese de PGI2 (considerada um inibidor da agregação plaquetária), e por um aumento na 

síntese de tromboxanos (agregador plaquetário) (GROSSER et al., 2006). Estes resultados 

indicam que o celecoxibe é um agente eficaz para a prevenção de adenomas coloretais, mas, 

devido a potenciais eventos cardiovasculares, não pode ser rotineiramente recomendado para 

esta indicação quando usado por longo período de tempo (Figura 12). 
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Figura 12 – Papel das isoenzimas COX em eventos cardiovasculares 

 

Fonte: adaptado de Grosser et al. (2006).  

 

Os inibidores da COX-2 têm sido desenvolvidos com o objetivo de fornecer similar 

eficácia e maior segurança comparado com os AINEs tradicionais (FITZGERALD, 2002; 

JAYARAMAN et al., 2010; JAYARAMAN et al., 2010; JAYARAMAN et al., 2010).  

Nas últimas décadas diversas pesquisas têm sido focadas no uso dos coxibes como 

estratégia na terapia antiepiléptica, estreitando cada vez mais as relações entre as PGs e o 

desenvolvimento das crises. Embora exista uma ampla gama de estudos na literatura, diversos 

autores divergem com relação ao envolvimento da COX-2 nas crises convulsivas. Bauer e 

colaboradores (2008) usando capilares cerebrais isolados de ratos demonstraram que a 

incubação destes com grandes concentrações de glutamato induzem uma expressão 

aumentada da glicoproteína P e que o uso de celecoxibe, bem como o tratamento com 

antagonista do receptor NMDA (MK-801) foi capaz de inibir esse aumento. Corroborando 

com esse resultado, em camundongos nocaute para COX-2, a incubação com altas 

concentrações de glutamato e o uso de celecoxibe não apresentaram efeito sobre a atividade 

ou a expressão da glicoproteína P. Tomados em conjunto, esses dados fornecem evidências do 

envolvimento da COX-2 na sinalização do receptor NMDA quando ativado pelo glutamato, 

assim como na expressão e atividade da glicoproteína P. 

Sob o mesmo ponto de vista, Schlichtiger e colaboradores (2010), por exemplo, 

avaliaram o efeito do bloqueio da expressão da glicoproteína P pelo uso do celecoxibe na 

penetração de fenobarbital no cérebro. O celecoxibe atenuou, significativamente, a frequência 

das crises convulsivas. Os autores sugerem que a regulação da expressão da glicoproteína P 

pode ser mediada pela via das COX-2, uma vez que o bloqueio dessa via foi capaz de 
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restaurar a sensibilidade ao fenobarbital em ratos que, antes do teste, demonstraram pouca ou 

nenhuma resposta ao fármaco. 

O envolvimento da COX-2 na sinalização do receptor NMDA também foi verificado 

por Hewett e colaboradores (2006). Camundongos que receberam injeção intrahipocampal de 

NMDA apresentaram aumento na expressão da COX-2 entre 3 e 6 horas após a administração 

de NMDA, alcançando o pico em 12 horas. O tratamento com rofecoxibe por via sistêmica, 4 

dias antes e 3 dias após a injeção de NMDA, atenuou a excitotoxicidade no hipocampo de 

maneira dose dependente. Além disso, o tratamento com rofecoxibe foi capaz de atenuar o 

edema cerebral após a injeção intrahipocampal de NMDA.  

Além dos estudos acima citados, Jung e colaboradores (2006) defendem que a inibição 

da COX-2 possa prevenir a epileptogênese. Os autores observaram que o tratamento com 

celecoxibe promoveu uma redução na frequência e na duração das crises convulsivas 

recorrentes espontâneas em ratos após o status epilépticus (SE). Além disso, o tratamento 

com celecoxibe preveniu a perda neuronal nas regiões CA1, CA3 e hilo hipocampais. Esses 

dados mostram que a inibição da COX-2 pode prevenir a epileptogênese, sugerindo um papel 

terapêutico para inibidores da COX-2 na epilepsia. Oliveira e colaboradores (2008) 

demonstraram que o tratamento com celecoxibe pela via oral preveniu o desenvolvimento das 

crises convulsivas induzidas por PTZ em ratos. Além disso, os autores mostraram que o pré-

tratamento com PGE2, via i.c.v., seguida da administração de PTZ em dose subconvulsivante, 

promove o desenvolvimento de crises convulsivas. O mesmo ocorreu no estudo de Salvadori 

e colaboradores (2012), onde o tratamento com celecoxibe pela via oral preveniu o 

desenvolvimento das crises convulsivas induzidas por ácido metil-malônico (AMM) em ratos. 

Alérm disso, a administração i.c.v. da PGE2 foi capaz de reverter os efeitos protetores do 

celecoxibe. 

Baik e colaboradores (1999) em seu estudo observaram que inibidores seletivos para 

COX-2 e inibidores não seletivos como a indometacina, agravaram as crises induzidas por 

ácido caínico assim como a morte neuronal de células piramidais nas regiões CA1 e CA3 do 

hipocampo. Sugerindo assim, que PGs endógenas possuem propriedades anticonvulsivantes. 

Por outro lado, Ciceri e colaboradores (2002), observaram que o celecoxibe, inibidor seletivo 

da COX-2, reduziu os níveis elevados de PGE2 no cérebro de ratos tratados com ácido 

caínico. Reforçando esse estudo, Toscano e colaboradores (2008) verificaram que uma dose 

subconvulsivante de ácido caínico em camundongos nocaute para COX-2, é capaz de levar a 

um aumento das crises, associado com dano neuronal. Os autores ainda mostraram que o pré-

tratamento com celecoxibe, por 6 semanas, em camundongos selvagens, aumentou a 
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susceptibilidade para as crises induzidas por ácido caínico, com intensidade nas crises similar 

aos nocautes COX-2. Ainda,  Okada e colaboradores (2001) observaram que camundongos 

EL, geneticamente susceptíveis a crises, apresentaram aumento na expressão da COX-2 no 

hipocampo após crise epiléptica. Os animais foram tratados com indometacina pela via oral 

por 4 semanas, entretanto o tratamento não apresentou nenhum efeito tanto no limiar quanto 

na duração das crises. Isso sugere, que COX-2 e PGs podem não ter significante função na 

epileptogênese e podem ser induzidas como um subproduto das crises em camundongos EL. 

Por outro lado, Dhir e colaboradores (2005, 2006, 2007), observaram que o tratamento 

por 15 dias tanto com inibidor preferenciais para COX-1 (naproxeno), quanto com inibidor 

preferencial para COX-2 (nimesulida) e rofecoxibe (inibidor da COX-2) foram capazes de 

atenuar o score de kindling induzido por PTZ em camundongos, bem como reverteu diversas 

alterações bioquímicas induzidas por PTZ. Sugerindo assim, que inibidores da COX tem 

importante papel na patofisiológia do kindling induzido por PTZ em camundongos. 

Além disso, Claycomb e colaboradores (2011) mostraram aumento na 

imunoreatividade da COX-2 hipocampal após crises agudas e desenvolvimento de 

abrasamento induzidos por PTZ em camundongos CD-1, embora nenhuma evidência de 

morte neuronal tenha sido observada em ambos os modelos. O rofecoxibe, administrado por 5 

dias antes do PTZ, e 5 dias após o desenvolvimento do Kindling em camundongos, não foi 

capaz de atenuar as crises.  

Existem diversas pesquisas atribuindo atividade antiepiléptica a fármacos anti-

inflamatórios, como o parecoxibe, fármaco inibidor da COX-2 de segunda geração. Quando 

administrado duas vezes ao dia por 18 dias, na dose de 10 mg/kg, i.p., após o status 

epilépticos (SE) induzido por pilocarpina exerceu significante efeito neuroprotetor em 

neurônios hipocampais. Embora, o tratamento não tenha sido capaz de alterar a frequência, 

incidência ou duração das crises recorrentes espontâneas, o parecoxibe foi capaz de atenuar a 

gravidade das crises (POLASCHECK et al., 2010). Assim, os autores concluem que o 

tratamento com parecoxibe resultou em efeito neuroprotetor, porém, todos os animais 

desenvolveram epilepsia ao final do experimento. Isto poderia indicar que o SE induzido por 

processos inflamatórios não são críticos para o desenvolvimento da epileptogênese ou que a 

inibição da COX-2 não é uma estratégia ideal para bloquear processos inflamatórios que são 

cruciais para a epileptogênese. 
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3 PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS 

3.1 ARTIGO CIENTÍFICO I – CYCLOOXYGENASE-2 INHIBITORS DIFFERENTIALLY 

ATTENUATE PENTYLENETETRAZOLINDUCED SEIZURES AND INCREASE OF 

PRO- AND ANTI-INFLAMMATORY CYTOKINE LEVELS IN THE CEREBRAL 

CORTEX AND HIPPOCAMPUS OF MICE 
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3.2 ARTIGO CIENTÍFICO II – SUBCHRONIC NIMESULIDE, CELECOXIB AND 

ETORICOXIB HAVE DIFFERENTIAL EFFECTS ON PTZ-INDUCED SEIZURES IN 

MICE 
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4 DISCUSSÃO INTEGRADA 

 Os resultados apresentados nesta tese mostraram que o tratamento agudo e subcrônico 

com os inibidores da COX-2 nimesulida, celecoxibe e etoricoxibe alteram o desenvolvimento 

de crises convulsivas induzidas por PTZ. No primeiro artigo observamos que a administração 

aguda de nimesulida atenuou as crises convulsivas induzidas por PTZ, entretanto celecoxibe e 

etoricoxibe não alteraram as crises. Indo de encontro aos resultados apresentados nesta tese, 

estudos do nosso grupo de pesquisa verificaram que o tratamento com celecoxibe pela via oral 

previne o desenvolvimento das crises convulsivas induzidas por PTZ e ácido metilmalônico 

em ratos (OLIVEIRA et al., 2008a, SALVADORI et al., 2012). Além do mais foi visto que, a 

injeção i.c.v. de PGE2 facilita o aparecimento das crises convulsivas induzidas por estes 

agentes convulsivantes, e diminui a atividade da enzima Na+,K+-ATPase no hipocampo de 

ratos (OLIVEIRA et al., 2009). Também, a administração de anticorpos monoclonais anti-

PGE2 atenua as crises convulsivas induzidas por PTZ (OLIVEIRA et al., 2008a) (Figura 13). 

Em nosso estudo verificamos ainda, que enquanto etoricoxibe não modificou, nimesulida e 

celecoxibe atenuaram o aumento das citocinas pró-inflamatórias induzido por PTZ. Visto que 

em nosso estudo a nimesulida foi o único inibidor da COX-2 que potencializou o aumento de 

IL-10 induzido por PTZ, sugerimos que o efeito anticonvulsivante da nimesulida pode estar 

causalmente relacionado ao aumento dos níveis de IL-10. Sabe-se que as propriedades anti-

inflamatórias da IL-10 têm sido atribuídas à supressão da produção de citocinas pró-

inflamatórias (O'GARRA et al., 2008; LEON et al., 1998), tais como as avaliadas nesta tese 

(IL-1β, IL-6, INF-γ e TNF-α). Além disso, estudos na literatura evidenciam um papel 

anticonvulsivante da IL-10, uma vez que esta citocina protege contra o desenvolvimento da 

atividade epileptiforme provocadas por episódios transitórios de hipóxia em fatias 

hipocampais de ratos (LEVIN E GODUKHIN, 2007) e suprime o desenvolvimento de 

descargas ictais focais induzidas por abrasamento (GODUKHIN et al., 2009).  

 No segundo artigo verificamos que enquanto a administração subcrônica de 

nimesulida e etoricoxibe atenuaram, celecoxibe facilitou as crises convulsivas induzidas por 

PTZ. Também observamos que a administração subcrônica de celecoxibe atenuou o aumento 

de todas as citocinas pró-inflamatórias induzidas por PTZ, enquanto que nimesulida e 

etoricoxibe atenuaram somente TNF-α e INF-γ no hipocampo e córtex cerebral. A 

administração subcrônica de celecoxibe não teve efeito nos níveis de IL-10 e PGE2, contudo 

nimesulida e etoricoxibe potencializaram o aumento nos níveis de IL-10 induzido por PTZ no 

hipocampo e córtex cerebral, e diminuíram os níveis de PGE2 no córtex cerebral. Nossas 

https://outlook.live.com/owa/projection.aspx#x__ENREF_31
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descobertas de que nimesulida e etoricoxibe aumentam a produção de IL-10 e diminuem 

PGE2, concordam com os achados de que a PGE2, via receptor EP2, inibe a produção de IL-

10 induzida por LPS em micróglia. Similarmente aos nossos achados, a interrupção da 

atividade da COX-2 por NS-398 e Dup-697 e a deleção do gene COX-2 aumentam a 

produção de IL-10 induzida por LPS na micróglia (CHU et al., 2015). Adicionalmente, 

demonstrando a estreita relação entre COX-2/PGE2 e IL-10, a via oposta também foi 

observada, ou seja, a citocina IL-10 é capaz de reduzir a expressão de COX-2 e logo, a 

produção de PGE2 (BERG et al., 2001).  Nesse contexto, observamos que somente 

administração subcrônica de nimesulida e etoricoxibe foi capaz de induzir um significante 

aumento de IL-10 ao longo dos 14 dias de tratamento, resultando assim em uma menor 

produção de PGE2 e consequentemente atenuação das crises. Concluímos também que doses 

repetidas, em intervalos que representem a meia-vida, são necessárias para se obter a 

concentração máxima plasmática suficiente para  alcançar os efeitos sobre as crises. 

Entretanto, administração subcrônica de celecoxibe não potencializou o aumento dos níveis 

de IL-10 induzidos por PTZ e não diminuiu os níveis de PGE2, e facilitou episódios 

convulsivos.  

Estudos como de Maier e colaboradores (2008) observaram que celecoxibe inibe a 

enzima 5-LOX, enzima chave na síntese de LTs e que animais que receberam celecoxibe 

(i.p.), apresentam níveis reduzidos de LTB4 no sangue. Esses autores observaram, ainda, que 

o celecoxibe não afetou a expressão de 12-LOX e 15-LOX. Curiosamente, outros inibidores 

da COX-2 ou AINES não seletivos não inibem a 5-LOX. Estes resultados fornecem uma 

possível base molecular para alguns dos efeitos farmacológicos do celecoxibe independentes 

da inibição da COX-2. Entretanto, estudos como de Fowler e colaboradores (2003) relataram 

que inibidores da COX-2 como celecoxibe têm efeito sobre o metabolismo de 

endocanabinóides através da inibição da atividade da enzima ácido graxo amida hidrolase 

(FAAH). Ainda, Glaser e Kaczocha (2010) reportaram que, embora a anandamida (AEA) seja 

hidrolisada principalmente pela enzima FAAH, autorradiografia ex-vivo revelou que a 

inibição da COX-2 pela nimesulida redirecionou o substrato AEA apartir da COX-2 para 

FAAH no córtex, hipocampo, tálamo e substância cinzenta periaquedutal. Estes dados 

indicam que a COX-2 possui a capacidade de metabolizar AEA in vivo e pode competir com 

FAAH para AEA em várias regiões cerebrais. Dessa forma, acreditamos que outras vias de 

sinalização como reportado acima podem estar envolvidas nos efeitos ocasionados pelo 

celecoxibe quando administrado subcronicamente.  
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Hipotetizamos ainda, que a administração subcrônica de inibidores de COX-2 alteraria 

os níveis de agonistas dos receptores EPs e, consequentemente, também poderia alterar a 

imunorreatividade destes (SANTOS et al., 2007; JIANG E DINGLEDINE, 2013; ZHEN 

et al., 2012). No entanto, tais alterações na imunorreatividade dos receptores EPs, encontradas 

em nosso estudo, não parecem estar relacionadas às alterações dos níveis de PGE2 no córtex 

cerebral, uma vez que nenhum dos inibidores da COX-2 alterou os níveis basais de PGE2. O 

etoricoxibe não alterou a imunorreatividade dos receptores EP1, EP2 e EP3, enquanto que a 

nimesulida modificou a imunorreatividade para EP1 e EP2 e celecoxibe modificou somente a 

imunorreatividade para o receptor EP2. Ao compararmos tais resultados de imunorreatividade 

com as respectivas ações dos inibidores da COX-2 sobre as crises, observamos que as 

modificações na expressão dos receptores EPs não parecem ser cruciais para as ações destes 

fármacos sobre as crises convulsivas induzidas por PTZ. Entretanto, como já evidenciado por 

nosso grupo de pesquisa, os receptores EPs modulam as crises convulsivas induzidas por PTZ 

(Figura 13). Oliveira e colaboradores (2008b) observaram que antagonistas seletivos para os 

receptores EP1 (SC-19220), EP3 (L-826266) e EP4 (L-161982), e agonista seletivo para o 

receptor EP2, butaproste aumentaram a latência para as crises convulsivas tônico-clônicas 

clônicas generalizadas induzidas por PTZ. Santos e colaboradores (2017) analisaram que 

administração sistêmica do ONO-AE1-259-01 atenuou as crises induzidas por PTZ e 

pilocarpina. Ainda assim, Reschke e colaboradores (dados não publicados) verificaram que 

antagonistas EP1 e EP3 (ONO-8713 e ONO-AE3-240, respectivamente) atenuaram as crises 

convulsivas induzidas por PTZ e ácido caínico. E os seus respectivos agonistas (ONO-DI-004 

e ONO-AE-248) facilitaram as crises convulsivas em ambos os modelos agudos de crises 

epilépticas. Os animais submetidos a administração de PTZ apresentaram atividade da enzima 

Na+,K+-ATPase diminuída no córtex e hipocampo de camundongos. Por outo lado, animais 

que receberam ácido caínico apresentaram aumento na atividade da enzima Na+,K+-ATPase 

em ambas as estruturas. Esses dados constituem evidências farmacológicas que suportam um 

papel para os receptores EPs nas crises convulsivas induzidas por PTZ e ácido caínico. Sendo 

assim, mais estudos são necessários para esclarecer os efeitos sobre a imunorreatividade dos 

receptores EPs nas crises convulsivas induzidas por PTZ em animais que recebem 

administração subcrônicamente (Figura 13).  

 Na literatura há muitos estudos demostrando o efeito de inibidores da COX-2 sobre as 

crises convulsivas, como demostrado na tabela 1 do manuscrito. Nesses estudos os fatores 

prováveis de variabilidade para o efeito anticonvulsivante dos inibidores da COX-2 são, por 

exemplo, o inibidor da COX-2 utilizado, tipo de estímulo (químico e/ou físico), agente 

convulsivante e a espécie animal empregada. Avaliando os estudos podemos observar que 
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geralmente animais (ratos e/ou camundongos) que recebem administração de ácido caínico 

apresentam mais crises do que quando recebem outro agente convulsivante como PTZ ou 

pilocarpina. Em vista disso, nosso estudo apresenta alguns diferenciais em relação aos outros 

já publicados na literatura: avaliamos três diferentes inibidores para COX-2 em diferentes 

doses e intervalos de administração. Além disso, fomos os primeiros a investigar os níveis de 

citocinas e imunoreatividade para os receptores EP em intervalo de tempo de 20 minutos após 

as crises induzidas por PTZ (Figura 13). 

 

Figura 13 – Esquema referente aos estudos do nosso grupo de pesquisa 
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5 CONCLUSÕES 

* Administração aguda de nimesulida diminuiu as crises convulsivas induzidas por PTZ, 

enquanto a administração aguda de celecoxibe e etoricoxibe não teve efeito sobre as crises; 

 

* Nimesulida e celecoxibe, mas não etoricoxibe agudamente atenuaram o aumento das 

citocinas pró-inflamatórias induzidas por PTZ no hipocampo e córtex cerebral; 

 

* Administração aguda de nimesulida potencializou o aumento da IL-10 induzido por PTZ no 

hipocampo e córtex cerebral;  

 

* A administração subcrônica de nimesulida e etoricoxibe atenuaram, celecoxibe facilitou as 

crises convulsivas induzidas por PTZ;  

 

* Celecoxibe administrado subcronicamente atenuou o aumento de todas as citocinas pró-

inflamatórias induzidas por PTZ, enquanto que nimesulida e etoricoxibe atenuaram somente 

TNF-α e INF-γ no hipocampo e córtex cerebral; 

 

* Administração subcrônica de nimesulida e etoricoxibe potencializaram o aumento nos 

níveis de IL-10 e diminuíram os níveis de PGE2 induzidos por PTZ, entretanto celecoxibe não 

alterou o aumento de PGE2 e IL-10 induzido por PTZ; 

 

* Adimistração subcrônica de nimesulida per se aumentou a imunorreatividade para o 

receptor EP1 no córtex cerebral e a injeção de PTZ per se aumentou a imunorreatividade para 

o receptor EP1 no hipocampo e córtex cerebral. Entretanto, injeção aguda de PTZ diminuiu a 

imunorreatividade do receptor EP2 no hipocampo e nimesulida subcrônica preveniu tal 

aumento; 

 

* Injeção aguda de PTZ aumentou a imunorreatividade do receptor EP2 per se no córtex 

cerebral e administração de celecoxibe subcrônico mais PTZ aumentaram a imunorreatividade 

do receptor EP2 no hipocampo; 

 

* Administração subcrônica de etoricoxibe e a injeção de PTZ não alteraram a 

imunorreatividade para os receptores EPs. 
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ANEXO A – CARTA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA PARA O USO DE 
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