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RESUMO

A epilepsia, especialmente a do tipo do lobo temporal medial, é uma das condições que apresenta maior resistência à terapia farmacológica. A 
piperina é um dos principais componentes de plantas do gênero Piper, cujas atividades anticonvulsivantes, anti-inflamatórias, anti-tumorais, têm 
sido bastante evidenciadas nos últimos anos. O objetivo deste estudo foi avaliar as possíveis ações neuroprotetoras da administração subcrônica 
de piperina na fase aguda do modelo de epilepsia induzida pela administração de 350 mg/kg, via intraperitoneal, de pilocarpina (P350).  Para tal, 
foram quantificados os efeitos do pré-tratamento subcrônico por via oral (v.o) durante 15 dias com baixas doses de piperina sobre o tempo para o 
desenvolvimento das convulsões, o tempo de óbito do animal, bem como sobre os níveis de dois dos principais marcadores de estresse oxidativo 
(nitrito e TBARS) em áreas envolvidas na epileptogênese (córtex pré-frontal, estriado e hipocampo). Foram utilizados para esse experimento 
camundongos machos, Mus musculus albinos, com peso médio inicial de 25 g. Os animais foram aleatoriamente distribuídos em 4 grupos (todos 
com 10 animais) que receberam os seguintes tratamentos: Grupo Naive e Grupo Controle (que não receberam nenhuma substância como 
tratamento, apenas água para terem contato com a cânula de administração), Grupo PPR 10 (que recebeu piperina 10 mg/kg) e Grupo PPR 20 
(que recebeu piperina 20 mg/kg), todos via oral durante 15 dias. Os animais iniciavam jejum sempre 2 horas antes do tratamento subcrônico v.o e 
permaneciam em jejum por uma hora depois. Após o tratamento subcrônico foi realizada administração de pilocarpina 350 mg/kg (exceto no 
grupo Naive), via i.p, para indução das convulsões. Após 60 min dessa administração, ou logo após o óbito, as áreas para a análise do efeito sobre 
marcadores do estresse oxidativo foram removidas. Como resultados, foram observados que nos grupos PPR 10 e PPR 20 houve um tempo médio 
mais longo para que o animal entrasse em convulsão, sendo estatisticamente maior no grupo PPR 10 (1218 ± 142 s) do que no grupo Controle 
(686 ± 55 s). Em relação o tempo médio para o óbito dos animais, os grupos tratados com piperina também apresentaram melhorias 
significativas, com o grupo PPR 10 apresentando 1253 ± 93 s, e o grupo PPR 20 1629 ± 235 s, contra a média de 841 ± 85 s do grupo controle. Com 
relação aos marcadores de estresse oxidativo nas áreas cerebrais selecionadas, os grupos tratados com piperina apresentaram resultados 
semelhantes entre si. Depois da administração de P350, o Grupo Controle, quando comparado ao Grupo Naive, apresentou elevações 
significativas (acima de 100% em todos os casos) nas concentrações de nitrito e TBARS em todas as 3 áreas cerebrais avaliadas (córtex pré-frontal, 
hipocampo e estriado). O pré-tratamento, tanto com PPR 10 quanto com PPR 20, foi capaz de reduzir as concentrações de nitrito e de TBARS a 
valores estatisticamente NÃO diferentes aos do grupo Naive nessas mesmas 3 áreas, indicando uma reversão do efeito deletério da P350. Desta 
forma, concluiu-se que o pré-tratamento subcrônico com piperina foi capaz de retardar a entrada em convulsão e a morte induzidas pela 
administração intraperitoneal de pilocarpina. Além disso, tomando-se como parâmetro os resultados dos níveis de nitrito e de TBARS dos grupos, 
ficou demonstrado que o uso da piperina está associado a uma redução de marcadores do estresse oxidativo, o que pode embasar o efeito 
neuroprotetor de sua utilização.
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