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Resumo 
 

A epilepsia é caracterizada por convulsões espontâneas e recorrentes, a partir de descargas 

neuronais excessivas, repentinas e sincrônicas, devido ao aumento súbito de sinapses 

excitatórias e falhas nos mecanismos inibitórios. A adenosina, um neuromodulador, apresenta 

ação depressora sobre a atividade neuronal, através da ativação de receptores A1 . Este 

nucleosídeo é capaz de suprimir o desenvolvimento e generalização de crises convulsivas e de 

prevenir a epileptogênese . O peixe zebra (Danio rerio) é um eficiente modelo experimental 

em epilepsia, apresentando descargas neuronais excessivas e alterações comportamentais 

progressivas. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito da exposição a antagonistas 

de receptores adenosinérgicos sobre o desenvolvimento de crise convulsiva induzida por 

pentilenotetrazol (PTZ) em fases iniciais do desenvolvimento. Embriões de peixe-zebra de 3 

dias pós-fertilização (dpf) foram mantidos em meio controle ou meio com adição de 

antagonistas de receptores adenosinérgicos. As doses avaliadas foram: Cafeína: 10-100µM; 

Antagonista A1 (DPCPX): 1 -10µM; e Antagonista A2A (ZM241385): 10-100nM. Larvas 

controle e tratadas foram expostas ao PTZ (15mM) aos 7dpf e tiveram a atividade locomotora 

e expressão gênica de receptores avaliadas. A distância percorrida e a velocidade média foram 

analisados durante 5 minutos. A expressão dos receptores adenosinérgicos em larva total foi 

avaliada através de RT-PCR semiquantitativo. Os grupos expostos ao PTZ exibiram 

característico aumento da atividade locomotora quando comparados ao grupo controle 

(distância percorrida: P<0.0001; velocidade média: P<0.001). A cafeína foi capaz de reduzir a 

hiperlocomoção induzida pelo PTZ na dose de 100µM (P>0.05). A exposição aos 

antagonistas específicos para receptores A1 e A2A foi capaz de prevenir o aumento da 
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distância percorrida (p<0.0001 e p<0.001, respectivamente) nas larvas expostas ao PTZ.  O 

aumento da velocidade média causada pelo PTZ foi prevenida nas doses de 5 e 10 µM de 

DPCPX (p<0.01) e na dose de 100nM  de ZM241385 (p<0.01). A exposição a antagonistas de 

receptores adenosinérgicos de forma crônica pode levar a um aumento na expressão de tais 

receptores como um efeito compensatório. Foi observado um padrão de aumento na expressão 

de receptores A1 e uma redução para A2A1 (p<0.01), tais alterações seriam capazes de 

estabelecer uma resposta compatível com a proteção ao PTZ, visto que  receptores A1 

promovem inibição neuronal. APOIO:CNPq. 
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