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RESUMO 

 

 

A depressão alastrante cortical (DAC) e a potenciação de longa duração (LTP) são fenômenos 

neurais relacionados com a excitabilidade do cérebro. Recentemente, descrevemos uma 

potenciação da atividade elétrica cortical espontânea (eletrocorticograma – ECoG), in vivo, 

em ratos machos adultos que tinham sido submetidos à DAC (SOUZA et al, 2011; Exp. Brain 

Res. v. 214, p. 463–469). No entanto, não há informações disponíveis sobre esse efeito no 

cérebro feminino. Os hormônios ovarianos têm papel importante na excitabilidade cerebral, 

provocando um aumento significante na indução da DAC e da LTP. Condições favoráveis e 

desfavoráveis de lactação podem influenciar o desenvolvimento e parâmetros 

eletrofisiológicos cerebrais. Neste trabalho, investigou-se a influência do gênero (machos 

versus fêmeas) e de distintas condições de lactação (grandes ninhadas versus pequenas) sobre 

a potenciação da atividade elétrica do córtex cerebral dependente da DAC. Ratos Wistar 

adultos machos (M) e fêmeas (F) foram amamentados em ninhadas de 6 ou 12 filhotes 

(Grupos L6 e L12, com 10M e 13F em cada condição de lactação). Aos 90-120 dias de idade, 

foi registrado o ECoG em duas regiões parietais: anterior (a) e posterior (p), por um período 

contínuo de quatro horas. As duas primeiras horas do registro transcorreram sem que a DAC 

fosse deflagrada (Período Basal) e nas duas horas finais, a DAC foi deflagrada, a cada 20-

30min, pela estimulação com KCl a 2% (Período DAC). Amostras dos registros em papel 

foram digitalizadas, em cada hora, e analisadas por meio de um algoritmo específico. As 

amplitudes do ECoG foram convertidas em unidades relativas e comparadas, no mesmo 

animal, antes e após a presença da DAC, como base para analisar a ocorrência da potenciação 

da atividade elétrica espontânea. Dois grupos controle de animais L6, de ambos os sexos, 

denominados DAC¯ e DAC
+
, foram acrescentados ao estudo: (10 machos e 7 fêmeas em cada 

grupo). Nos grupos DAC
+
 a DAC foi deflagrada nas 3 últimas horas de registro para verificar 

se um maior período de estimulação modificou o padrão das amplitudes do ECoG. Nos 

grupos DAC¯ as 4 horas do registro transcorreram sem deflagração da DAC para determinar 

se o tempo de registro – e não a DAC – influenciou as mudanças de amplitudes do ECoG. Em 

comparação com os valores basais, as amplitudes no período DAC aumentaram 

significantemente (p<0,05; Teste t pareado) no ponto a, nos grupos L6M, L6F, L12M e L12F, 

(aumentos de 19% a 38%), e no ponto p, apenas nos grupos L12 (aumentos de 22% e 50% 

para machos e fêmeas, respectivamente). Os grupos DAC
+ 

apresentaram aumento significante 

nas amplitudes do ECoG no ponto a (aumentos de 27% e 34% para machos e fêmeas, 

respectivamente). Os grupos DAC¯, nos quais não se provocou a DAC, apresentaram 

amplitudes semelhantes durante as 4 horas do registro. Os resultados: (1) indicam que no rato 

a DAC potencia a atividade elétrica cortical “in vivo”, sugerindo efeito semelhante à LTP; (2) 

corroboram a existência de diferenças regionais no tecido cortical, quanto à potenciação; (3) 

sugerem que essa potenciação é modulada pela interação gênero / condição de lactação. 

 

 

Palavras-chave: Depressão Alastrante da Atividade Elétrica Cortical. Gênero. Condições de 

Lactação. Potenciação de Longa Duração. 
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ABSTRACT 

 

The cortical spreading depression (CSD) and long-term potentiation (LTP) phenomena are 

related to brain excitability. Recently, we described a potentiation of the spontaneous brain 

electrical activity (electrocorticogram - ECoG) in vivo in adult male rats that had been 

submitted to CSD (SOUZA et al, 2011; Exp. Brain Res. v. 214, p. 463–469). However, no 

information is available about this effect in the female brain. The ovarian hormones play an 

important role in brain excitability, increasing the CSD and LTP induction. Favorable and 

unfavorable lactation conditions can modify brain development and electrophysiological 

parameters. In this study, we investigated the influence of gender (males versus females) and 

different lactation conditions (large versus small litters) on the potentiation of the electrical 

activity of the cerebral cortex that is CSD-dependent. Wistar adult male (M) and female (F) 

rats were suckled in litters of 6 or 12 pups (Groups L6 and L12; 10M and 13F in each 

lactation condition). At 90-120 days of life, ECoG was recorded in two parietal regions: 

anterior (a) and posterior (p) for a continuous period of four hours. The first two hours of the 

record passed without CSD elicitation (Baseline period), and in the two final hours CSD was 

triggered every 20-30min, by stimulation with 2 % KCl (CSD period). Samples of the paper 

records were scanned every hour and analyzed using a specific algorithm. The ECoG 

amplitudes were converted into relative units and compared in the same animal before and 

after the presence of CSD as a basis for analyzing the occurrence of potentiation of 

spontaneous electrical activity. Two additional control groups of L6 animals of both sexes 

were studied (10 M and 7 F in each group). In the CSD+ groups, CSD was elicited in the last 

3 hours of recording to investigate if a longer period of stimulation changed the pattern of the 

ECoG amplitudes. In the CSD¯ groups, the 4h of record passed without CSD elicitation to 

determine whether the recording time - and not the DAC - influenced the changes in the 

ECoG amplitudes. Compared with baseline values, the amplitudes in the CSD period 

increased significantly (p <0.05, paired t test) at point a, in groups L6M, L6F, L12M, and 

L12F (increases of 19% to 38%), and at the point p, only in the L12 groups (increases of 22% 

and 50% for males and females, respectively). The CSD+ groups showed a significant 

increase in ECoG amplitude at point a (increases of 27% and 34% for males and females, 

respectively). The CSD¯groups, which did not experienced CSD, showed similar amplitudes 

during the 4h of recording. The results: (1) indicate that in rats the CSD enhances brain 

electrical activity "in vivo", suggesting a LTP-like effect; (2) corroborate the existence of 

regional cortical differences, in relation to the potentiation; (3) suggest that this potentiation is 

modulated by gender/lactation-condition interaction. 
 

 

Key words: Cortical Spreading Depression. Gender. Lactation conditions. Long-Term 

Potentiation. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

 

Um bom estado nutricional no início da vida é de suma importância para o 

desenvolvimento do organismo, tanto em humanos como em outros mamíferos, sobretudo no 

que se refere ao sistema nervoso (SN). Distúrbios do funcionamento cerebral, associados ou 

não a disfunções de natureza nutricional, representam um problema de saúde pública, cujo 

tratamento, em muitos casos, é de alto custo econômico e social. Isso tem motivado os 

estudos no Laboratório de Fisiologia da Nutrição Naíde Teodósio (LAFINNT), local onde 

este trabalho foi desenvolvido, a respeito da interação cérebro-nutrição. 

Os efeitos neurais de uma desnutrição precoce podem ser investigados por meio do 

registro da atividade elétrica cerebral (denominado eletrocorticograma – ECoG) e dos 

processos dela dependentes, como o fenômeno da depressão alastrante cortical (DAC). Esta é 

relacionada com a excitabilidade neuronal e tem sido usada como indicador de funcionamento 

e desenvolvimento do Sistema Nervoso Central (SNC; GUEDES, 2011). A DAC é um 

fenômeno eletrofisiológico que consiste em uma supressão transitória da atividade elétrica 

cortical. Ela se propaga concentricamente, em resposta à estimulação química, elétrica ou 

mecânica de um ponto do tecido cortical, como uma onda de despolarização com 

características iônicas, metabólicas e hemodinâmicas peculiares, inteiramente reversíveis após 

alguns minutos (LEÃO, 1944a,b). Seu estudo é potencialmente relevante para o melhor 

conhecimento dos mecanismos de importantes doenças neurológicas humanas, como a 

epilepsia, a enxaqueca com aura e a isquemia cerebral. A possível relação entre os 

mecanismos da DAC e o dessas enfermidades vem sendo demonstrada em vários estudos 

(LEÃO, 1944; GUEDES e CAVALHEIRO 1997; GUEDES et al, 2005; GOADSBY, 2006; 

MOSKOWITZ, 2007; BERGER et al, 2008; KURTH et al, 2012). 

Durante a DAC a atividade elétrica espontânea normal do registro eletroencefalográfico 

pode dar lugar a ondas “epiletiformes”, que indicam um aumento da excitabilidade neural e da 

atividade sináptica, evidenciadas pelo aumento da amplitude do eletrocorticograma (ECoG), 

após o córtex ter sido submetido a episódios de DAC. Isto sugere uma relação entre a DAC e 

a potenciação de longa duração (LTP), fenômeno observado inicialmente no hipocampo, que 

corresponde a um aumento de longa duração na eficácia sináptica, possivelmente associado 

com os processos de aprendizagem e memória (MALENKA, 2003; IZQUIERDO et al, 2008). 
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Alguns autores evidenciaram que a DAC pode induzir um efeito semelhante à LTP “in 

vitro” (FOOTITT & NEWBERRY, 1998; GORJI & SPECKMANN, 2004) e “in vivo” 

(GUEDES et al, 2005). Recentemente, demonstramos uma potenciação da atividade do 

ECoG, após exposição à DAC em ratos machos “in vivo”. No entanto, não há informações 

disponíveis sobre esse efeito no cérebro feminino. Os hormônios ovarianos exercem 

influência sobre a excitabilidade neuronal, podendo facilitar a indução da DAC (SACHS et al, 

2007) e da LTP (GOOD et al, 1999), provavelmente por aumento na transmissão sináptica. 

Em vista disso, e considerando que condições favoráveis e desfavoráveis de lactação podem 

influenciar o desenvolvimento e parâmetros eletrofisiológicos cerebrais, tanto em animais de 

laboratório como em humanos (MORGANE et al, 1978; GUEDES et al, 1996a; ROCHA-DE-

MELO et al, 2006), este trabalho teve como objetivo investigar a possibilidade de ambos os 

fatores sexo e condição de lactação modularem a potenciação do ECoG no cérebro submetido 

a exposição a DAC. 

Muitos avanços têm sido alcançados nos estudos da DAC, porém ainda é preciso 

esclarecer seus mecanismos finais. Sendo assim, e tendo em vista a escassez de estudos que 

demonstram as repercussões eletrofisiológicas cerebrais dessa associação (DAC-LTP), em 

especial no cérebro feminino, bem como a sua importância para a saúde humana, justifica-se a 

relevância desta pesquisa, cujos resultados estão descritos em um artigo original intitulado 

ECoG potentiation after cortical spreading depression: characterization in female rats 

previously submitted to different lactation conditions. Este artigo foi submetido à 

publicação na Revista Neuroscience Letters, que é classificada como qualis internacional B1 

pela Capes, com fator de impacto de 2,055 e publica artigos na área da Neurociência 

(ANEXO B).  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1. Nutrição e Funções Neurais 

 

 

Nutrição é a ciência que estuda os alimentos, seus nutrientes, bem como sua ação, 

interação e balanço em relação à saúde e doença. Compreende os processos pelos quais o 

organismo ingere, absorve, transporta, utiliza e excreta os nutrientes (PHILIPPI et al, 2003). 

Trata-se de uma condição resultante de duas grandes vertentes: o consumo de alimentos, por 

um lado, e a sua utilização biológica, por outro (BÉGHIN, 1990). 

Mediante uma alimentação variada em quantidade suficiente e adequada, é possível 

obter uma dieta equilibrada, isto é, que proporcione os nutrientes necessários para atender as 

necessidades do organismo, permitindo a transformação de alimentos do meio exterior em 

constituintes de sua própria estrutura (PHILIPPI et al, 2003). 

A alimentação é uma das funções mais importantes do ser humano, uma vez que 

garante a sua sobrevivência. Toda a seqüência dos mecanismos envolvidos na alimentação e 

nutrição, desde a procura dos alimentos até a absorção de nutrientes, é regulada com a 

participação de estruturas neurais e por mecanismos neuro-humorais controlados pelo SN 

(WAITZBERG, 2004). Compreender a relação da nutrição com o SN é essencial, pois este 

tem papel fundamental na integração e coordenação de todas as funções do organismo 

(GUEDES, 2011). 

A desnutrição pode ser o resultado de aporte alimentar insuficiente em energia e 

nutrientes, ou de inadequado aproveitamento biológico dos alimentos ingeridos, devido à 

alterações da oferta, digestão, absorção, metabolismo, excreção, necessidades dos nutrientes 

em condições particulares, incluindo os estados hipermetabólicos e enfermidades crônicas 

(MONTEIRO, 2003; WAITZBERG, 2004). Essa doença constitui-se em um grave problema 

de saúde pública, seja isolada ou associada a outros fatores, e apesar de poder ser encontrada 

em todas as partes do mundo e acometer pessoas de todas as idades, as crianças que vivem na 

pobreza em países subdesenvolvidos são as mais acometidas (MAHAN & STUMP, 2002), 

havendo um impacto considerável sobre os índices de morbidade e de mortalidade infantil 

(GUEDES, 2011). Déficits de crescimento na infância estão associados à maior mortalidade, 

excesso de doenças infecciosas, atraso no desenvolvimento psicomotor, menor 
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aproveitamento escolar e menor capacidade produtiva na vida adulta (WARTELOW, 1997; 

MONTEIRO et al, 2009). 

Os indivíduos que sofrem de desnutrição protéico-calórica grave, quando crianças, 

podem ter diminuição do crescimento do cérebro, da mielinização central e dos nervos 

periféricos, da produção de neurotransmissores e da velocidade de condução dos impulsos 

nervosos. As conseqüências funcionais destas alterações, em longo prazo, ainda não foram 

demonstradas claramente (WAITZBERG, 2004). 

A deficiência nutricional é mais nociva se ocorre cedo na vida pós-natal, pois nessa fase 

o crescimento corporal é muito acelerado e a necessidade de calorias, proteínas e outros 

nutrientes é máxima, principalmente em relação ao SN. Neste período o cérebro apresenta um 

crescimento e desenvolvimento muito rápidos, através dos processos de hiperplasia, 

hipertrofia, migração celular, mielinização e organização das sinapses. Ocorre também um 

rápido aumento do peso cerebral em decorrência do auge da neurogênese, gliogênese e 

migração neuronal. O cérebro fica mais vulnerável às agressões do ambiente, inclusive as 

nutricionais (MORGANE et al, 1978;1993; BALLABRIGA, 1989; GUEDES et al, 1996a). 

Assim, a deficiência de um ou mais nutrientes na alimentação diária do organismo em 

desenvolvimento pode, sem dúvida, perturbar a organização morfológica e bioquímica do 

cérebro, com prejuízo de um ou vários de seus processos fisiológicos, levando geralmente a 

alterações nas funções cerebrais. Dependendo da intensidade da deficiência nutricional, da sua 

duração e do estágio de desenvolvimento do órgão, na época em que ocorre a desnutrição, as 

conseqüências poderão ser, em maior ou menor grau, devastadoras para todo o organismo, 

podendo perdurar até a vida adulta, sem que jamais se recupere totalmente (MORGANE et al, 

1978; BALLABRIGA, 1989; GUEDES et al, 1996a; FRAZÃO et al, 2008). 

A essa fase de desenvolvimento e crescimento rápidos do SN denomina-se período 

crítico ou de maior vulnerabilidade a vários tipos de agressões, como a desnutrição 

(DOBBING, 1974). Este período ocorre em épocas distintas, a depender da espécie de 

mamífero. Deste modo, nos seres humanos inicia-se no período pré-natal (último trimestre de 

gestação) e vai até o final dos primeiros dois a quatro anos de vida pós-natal; já no rato 

coincide com o período de aleitamento, isto é, as três primeiras semanas de vida 

(SCRIMSHAW & GORDON, 1968).  

No rato Wistar, uma forma efetiva de se alterar o estado nutricional consiste em variar 

a competição dos filhotes pelo leite materno, modificando-se o tamanho das ninhadas. Esse 

fato tem sido confirmado em alguns trabalhos, não só do LAFINNT (ROCHA DE MELO et 

al, 2004, 2006; MAIA et al, 2006; FRAZÃO, 2008), como por outros pesquisadores (DE 
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LUCA et al, 1977; TONKISS et al, 1988). Esses autores demonstraram que o número de 

filhotes na ninhada durante a lactação é um fator que pode influenciar o desenvolvimento do 

SN, alterando alguns de seus parâmetros eletrofisiológicos. Dentre estes, estão os que 

caracterizam a DAC, fenômeno utilizado neste estudo. 

 

 

2.2. Nutrição e Depressão Alastrante Cortical 

 

 

O fenômeno conhecido como “depressão alastrante cortical” (DAC) foi descrito pela 

primeira vez pelo neurocientista brasileiro Aristides Azevedo Pacheco Leão, quando realizava 

estudos sobre a epilepsia experimental, na superfície do córtex cerebral de coelhos. Leão 

(1944) se referiu à DAC como uma “onda” reversível e propagável de redução da atividade 

elétrica cerebral, em resposta a estímulos elétricos, químicos ou mecânicos, acompanhada do 

aparecimento de uma “variação lenta de voltagem” (VLV) na região do cérebro invadida pelo 

fenômeno (LEÃO, 1947; Figura 1). 

Tanto a depressão do eletrocorticograma (ECoG), quanto a VLV se propagam de forma 

concêntrica a partir do ponto estimulado, a uma velocidade de 2 a 5 mm/min, atingindo 

gradualmente regiões corticais mais distantes, enquanto que a área inicialmente deprimida 

começa a se recuperar também de forma concêntrica. Ao final de cerca de dez a quinze 

minutos todo o tecido cortical acha-se recuperado (GUEDES et al, 2004; GUEDES, 2011). 

A VLV é observada na região cortical invadida pela DAC: enquanto o ECoG diminui 

sua amplitude, o córtex torna-se mais negativo em relação a um ponto de voltagem fixa. Essa 

variação negativa, cuja amplitude situa-se entre -5 e -20 mV, é em geral seguida, e 

ocasionalmente precedida, de uma fase positiva de menor amplitude (LEÃO, 1947; 1951). 

A DAC tem sido demonstrada não só em aves, répteis e anfíbios, como também no 

córtex cerebral de mamíferos, inclusive no homem (MAYEVSKY et al, 1996; GORJI & 

SPERCKMANN, 2004; DOHMEN et al, 2008). O fenômeno já foi evidenciado em várias 

estruturas do SNC como núcleo caudado, tubérculo quadrigêmio, bulbo olfatório, córtex 

cerebelar e teto óptico (LEÃO & MARTINS FERREIRA, 1958, 1961; FIFKOVA et al, 1961; 

GUEDES et al, 2005).  

A importância clínica deste fenômeno se baseia em sua relação com três doenças 

neurológicas humanas: enxaqueca, epilepsia e isquemia cerebral (LEÃO, 1944; GUEDES & 
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CAVALHEIRO 1997; GUEDES et al, 2005; GOADSBY, 2006; MOSKOWITZ, 2007; 

BERGER et al, 2008; KURTH et al, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – À direita, esquema ilustrando a seqüência de eventos (numerados de 1 a 6) que ocorrem durante a 

depressão alastrante cortical (DAC), no córtex cerebral de um coelho anestesiado (esquema adaptado de uma 

ilustração original do professor Hiss Martins-Ferreira). No momento 1, um ponto cortical (X) foi estimulado, 

iniciando a DAC. A sua propagação, concêntrica, está ilustrada nas etapas de 2 a 4, nas quais as área escuras 

representam porções do tecido cortical invadidas pela DAC e as áreas quadriculadas indicam regiões que já 

sofreram a DAC e agora estão se recuperando do fenômeno (áreas refratárias a uma nova estimulação). Nas 

etapas 5 e 6 observa-se que a recuperação também se dá de forma concêntrica, sendo o ponto onde a DAC se 

originou o primeiro a se recuperar totalmente (áreas claras) Finalmente, todo o tecido se recupera, retornando à 

condição inicial (etapa 1). À esquerda, mostram-se o eletrocorticograma (ECoG) e a variação lenta de voltagem 

(VLV), registrados simultaneamente em um ponto cortical, durante a DAC (registro obtido em nosso 

laboratório). Esta foi deflagrada pela estimulação química (KCl a 2%), aplicada, durante 1 min, a um ponto 

cortical situado a cerca de 8 mm do local do registro, no período assinalado pelas setas (Estim). Nota-se, no 

ECoG, a redução da amplitude das ondas eletrográficas, no momento em que ocorre a VLV, característica da 

DAC. A depressão do ECoG recupera-se totalmente após cerca de 3 minutos (Adaptado de GUEDES, 2005). 

 

 

Situações experimentais que interfiram na oposição natural do tecido à propagação da 

DAC podem ser relevantes na compreensão de seus mecanismos. O LAFINNT tem 

demonstrado que algumas condições de interesse clínico podem influenciar a excitabilidade 

neuronal e aumentar a susceptibilidade cortical ao fenômeno da DAC. Dentre essas 

condições, têm-se a redução da concentração extracelular de cloreto (GUEDES & DO 

CARMO, 1980), a desnutrição (GUEDES et al, 1987; ROCHA-DE-MELO & GUEDES, 

1997), a hipoglicemia (XIMENES-DA-SILVA & GUEDES, 1991; COSTA CRUZ & 



 

 

18 

 

GUEDES, 2001), o consumo de etanol (GUEDES & FRADE, 1993; ABADIE-GUEDES et 

al, 2008) o hipertiroidismo (SANTOS, 2000), bem como a deaferentação sensorial 

(TENÓRIO et al, 2009), o tratamento com L-arginina (MAIA et al, 2009), com L-glutamina 

(LIMA et al, 2009), com dipirona (AMARAL et al, 2009) e ácido ascórbico (MONTE-

GUEDES et al, 2011).  

No entanto, há situações que diminuem a susceptibilidade cortical ao fenômeno da 

DAC, como o uso de anestésicos (GUEDES & BARRETO, 1992), o envelhecimento 

(GUEDES et al, 1996b), a hiperglicemia (COSTA-CRUZ et al, 2006), a facilitação da 

atividade serotoninérgica (AMÂNCIO-DOS-SANTOS et al, 2006), a estimulação elétrica 

periférica (DO MONTE-SILVA et al, 2007) e o exercício físico (MONTEIRO et al, 2011). 

Em seu estudo inicial, Leão já havia observado o surgimento de ondas “anormais” no 

registro eletroencefalográfico, durante a DAC, quando a atividade elétrica espontânea se 

encontra deprimida. Por sua semelhança com as ondas registradas em pacientes epiléticos, 

foram denominadas de ondas “epileptiformes”, que mostram um aumento da excitabilidade 

neural e da atividade sináptica, evidenciadas pelo aumento da amplitude do ECoG (LEÃO, 

1944). Isto poderia sugerir uma relação entre a DAC e fenômenos que indicam alteração da 

excitabilidade cerebral, como a potenciação de longa duração (LTP; do inglês “long term 

potentiation”), como confirmam as evidências expostas a seguir. 

 

 

2.3. Gênero, Depressão Alastrante Cortical e Potenciação da atividade elétrica cerebral 

 

 

Alguns trabalhos demonstraram que o fenômeno da DAC pode induzir um efeito 

semelhante à LTP “in vitro”, porém ainda são raros os estudos “in vivo” sobre esse tema. 

A LTP corresponde a um aumento de respostas pós-sinápticas durante horas, dias ou 

semanas, após breve estimulação repetitiva de aferentes pré-sinápticos. Ou seja, é um 

aumento persistente na intensidade sináptica, possivelmente associado com os processos de 

aprendizagem e memória (IZQUIERDO et al, 2008). Esse fenômeno foi observado 

inicialmente no hipocampo e continua a ser estudado mais facilmente nessa região do cérebro, 

sendo utilizado como modelo em estudos de plasticidade sináptica (MALENKA, 2003; 

ANWYL, 2009). Os estudos iniciais ocorreram no começo da década de 1970, quando 

Timothy Bliss e colaboradores na Inglaterra, descobriram que uns poucos segundos de 
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estimulação elétrica de alta freqüência podiam aumentar a transmissão sináptica no 

hipocampo do coelho por dias ou mesmo semanas. No entanto, a LTP também ocorre em 

outras regiões do encéfalo, incluindo o córtex, a amígdala e o cerebelo (PURVES et al, 2005).  

Após a LTP, devido à ativação precoce de uma variedade de glico e sialoglicoproteínas, 

muitas proteínas são sintetizadas na região CA1 do hipocampo. Estas proteínas podem moldar 

mudanças morfológicas nos terminais dendríticos e/ou terminais do axônio que fazem 

sinapses com elas (ROSE, 1995; FOLEY, et al, 2003). Essas mudanças foram sugeridas como 

a base da manutenção da LTP e memória (KANDEL, 2000; BOZON, 2003; LYNCH et al, 

2007) e sugerem um realce na eficácia sináptica. Embora muitos avanços tenham ocorrido no 

intuito de explicar seus mecanismos de indução e expressão, os fatores responsáveis pelo 

aumento de longa duração da eficácia sináptica ainda precisam ser esclarecidos (ANWYL, 

2009). 

Esse realce da eficácia sináptica é classicamente induzido por uma breve estimulação 

de alta freqüência “in vivo” e “in vitro”, mas também pode ser induzido por uma breve 

exposição ao KCl – o que igualmente pode desencadear a DAC (IZQUIERDO et al, 2008). 

Foi demonstrado “in vitro” (fatia de neocórtex de rato) que após uma onda de DAC 

ocorria um aumento na amplitude de potenciais elétricos extracelulares evocados 

eletricamente, com características semelhantes à LTP (FOOTITT & NEWBERRY, 1998). A 

ocorrência dessa associação (DAC seguida de potenciação) foi demonstrada, “in vivo”, pela 

primeira vez, no teto óptico de rã (GUEDES et al, 2005). Recentemente, Faraguna et al, 

(2010) evidenciaram em ratos,“in vivo”, que a indução da DAC aumentou respostas evocadas 

cortico-corticais, sugerindo uma potenciação sináptica após indução local da DAC. 

Corroborando esses achados, demonstramos “in vivo” que a DAC induz uma potenciação do 

ECoG, em ratos machos (SOUZA et al, 2011). É importante citar também que, foi 

demonstrado,“in vitro”, um aumento da atividade epileptiforme, associado à DAC, (GORJI & 

SPECKMANN, 2004), bem como um aumento na indução da LTP, em tecido cortical 

humano, indicando que a DAC facilita a eficácia e excitabilidade sináptica nesse tecido 

(BERGER et al, 2008). Todas essas evidências sugerem que a DAC pode potenciar a 

atividade elétrica cerebral, provavelmente por modificações na plasticidade sináptica. 

No córtex, a LTP tem se mostrado dependente da entrada de cálcio pela ativação de 

receptores do tipo N-metil-D-aspartato (NMDA) (BEAR & KIRKWOORD, 1993). Na região 

CA3 do hipocampo, essa exigência não é requerida (IZQUIERDO et al, 2008). A DAC por si 

só induz despolarização prolongada, ativação dos canais de NMDA, elevação de cálcio 
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intracelular e potássio extracelular (SOMJEN et al, 1992). Deste modo, Footitt & Newberry 

(1998) não se surpreenderam pelo fato da DAC ter induzido uma potenciação semelhante à 

LTP “in vitro”. 

Com relação ao gênero, tem sido demonstrado que os hormônios ovarianos têm papel 

importante na excitabilidade cerebral. O trabalho de Sachs et al (2007) mostrou, em tecido 

cortical “in vitro”, um aumento dose-dependente da susceptibilidade neocortical à ocorrência 

da DAC na presença de estrogênio ou progesterona. Este fenômeno ocorre mais 

freqüentemente e com maior amplitude em tecidos neocorticais tratados com β-estradiol e 

progesterona. 

LTP é um fenômeno experimental, que pode ser usado para demonstrar o repertório de 

modificações de longa duração dos quais sinapses individuais são capazes (MALENKA e 

BEAR, 2004). No estudo de Sachs et al (2007), fatias neocorticais perfundidas com β-

estradiol ou progesterona, antes da estimulação tetânica, exibiram um aumento significante da 

indução da LTP em todas as fatias testadas. Foy et al (1999) também demonstraram aumento 

da indução da LTP em tecidos hipocampais após aplicação de estrogênio. 

Tem sido mostrado que plasticidade sináptica e LTP dependem da disponibilidade de 

receptores de glutamato subtipo NMDA (MALENKA e BEAR, 2004). O tratamento com 

hormônios ovarianos aumenta a atividade dos receptores NMDA, proporcionando uma 

potenciação da força sináptica. Assim, estes hormônios podem facilitar a indução da DAC e 

LTP, via facilitação da transmissão sináptica, por seus efeitos modulatórios nos receptores 

NMDA. (SACHS et al, 2007). 

Portanto, considerando o papel que os hormônios ovarianos podem exercer na 

excitabilidade cerebral e os efeitos neurais severos de uma deficiência nutricional, quando 

esta incide no início da vida, neste trabalho, investigamos as características eletrofisiológicas 

da DAC e as suas alterações dependentes das condições de lactação e do gênero dos animais. 
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3. MÉTODOS 

 

 

Esta pesquisa foi realizada no “Laboratório de Fisiologia da Nutrição Naíde Teodósio” 

(LAFINNT), do Departamento de Nutrição do Centro de Ciências da Saúde (CCS) / 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Todos os procedimentos experimentais a 

seguir descritos foram previamente submetidos à análise e aprovação pela Comissão de Ética 

em Experimentação Animal da UFPE (Processo nº 23076.006249/2004-82 - ANEXO A). 

Foram seguidas as normas sugeridas pelo Colégio Brasileiro para Experimentação Animal e 

as normas estabelecidas pelo National Institute of Health Guide for Care and Use of 

Laboratory Animals (Bethesda, USA). 

 

 

3.1. Animais 

 

 

Foram estudados 80 ratos (40 machos e 40 fêmeas), da linhagem Wistar, provenientes 

da colônia do Departamento de Nutrição da UFPE. Estes animais, oriundos de várias ninhadas 

nascidas no mesmo dia, foram reunidos no dia do nascimento e distribuídos aleatoriamente, 

para constituir os dois seguintes grupos com condições distintas de lactação: 

Grupo L6 (n=57): filhotes submetidos a condições favoráveis de lactação (ninhadas de 

tamanho normal, com 6 filhotes). 

Grupo L12 (n=23): filhotes submetidos a condições desfavoráveis de lactação 

(ninhadas com 12 filhotes). Neste caso, a expectativa foi de que o estado nutricional dos 

filhotes lactentes fosse alterado pela competição pelo leite materno, decorrente do maior 

número de filhotes nessas ninhadas, em relação ao grupo L6, como previamente descrito (DE 

LUCA et al, 1977; TONKISS et al, 1988; ROCHA-DE-MELO et al, 2004, 2006; MAIA et al, 

2006). Embora a qualidade do leite seja mantida, há um prejuízo na quantidade ofertada a cada 

filhote (MORGANE et al, 1978). 

Cada um dos dois grupos citados, por sua vez, foi dividido em 2 subgrupos, formados 

respectivamente por machos e fêmeas, originando assim os seguintes grupos: 

1. Grupo L6 Macho (L6M) (n=10). 

2. Grupo L6 Fêmea (L6F) (n =13). 

3. Grupo L12 Macho (L12M) (n=10). 
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4. Grupo L12 Fêmea (L12F) (n =13). 

Adicionalmente, outros 34 animais na condição L6 (20 machos e 14 fêmeas) foram 

submetidos a duas condições adicionais, designadas DAC¯ e DAC
+
 (n=10 machos e n=7 

fêmeas em cada condição), originando outros quatro grupos. Nos grupos DAC
+
, a DAC foi 

deflagrada nas 3 últimas horas do registro eletrofisiológico. Na condição DAC¯, não houve 

deflagração da DAC nas 4 horas de registro. 

Na figura 2 encontra-se a representação esquemática dos oito grupos estudados (seis 

grupos L6 e dois grupos L12), resultantes da combinação das duas condições de lactação, e de 

ambos os sexos. 

 

 

Figura 2 – Representação esquemática dos grupos estudados, com o número de animais entre parênteses. 

L6 = animais submetidos a condições favoráveis de lactação (ninhadas com 6 filhotes); L12 = animais 

submetidos a condições desfavoráveis de lactação (ninhadas com 12 filhotes); M=macho; F= fêmea; DAC
+
 = 

animais em cujos registros nas 3últimas horas houve deflagração da depressão alastrante cortical (DAC); DAC
–
 

= animais cujos registros transcorreram as 4 h sem deflagração da DAC. 

 

 

Os animais foram mantidos durante todo o experimento em gaiolas de polipropileno 

(51cm x 35,5cm x 18,5cm), à temperatura ambiente de 23±1ºC, com ciclo claro/escuro de 
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12/12h (início da fase clara às 7:00h). Todos receberam quantidades da dieta suficientes para 

garantir o consumo “ad libitum” até a realização dos registros eletrofisiológicos (entre 90 e 

120 dias de idade). 

A dieta oferecida às mães até o final do aleitamento e aos filhotes após o desmame, 

que ocorreu aos 21 dias de vida, foi a dieta de manutenção do biotério (Presence Ratos e 

Camundongos), com 23% de proteína, para todos os grupos. 

 

 

3.2. Determinações Ponderais 

 

 

A evolução ponderal dos animais foi obtida pesando-os aos 7, 14, 21, 30, 60 e 90 dias 

de vida, com o auxílio de uma balança eletrônica da marca Filizola (capacidade de 3,0 Kg e 

escala em divisão de 0,5g). Os pesos de cada animal foram registrados em protocolo 

individual (APÊNDICE A). 

Ao término do registro eletrofisiológico, após sacrifício dos animais, o encéfalo foi 

retirado mediante 2 incisões: uma anterior, no limite entre os hemisférios cerebrais e o bulbo 

olfatório, excluindo-o; e outra, realizada posteriormente, tangenciando a borda inferior do 

cerebelo, incluindo-o. Imediatamente após a remoção, os encéfalos foram pesados, utilizando-

se uma balança analítica (modelo Bosh, S-2000, com sensibilidade de até 0,1mg), obtendo-se 

o chamado peso do encéfalo úmido. Em seguida foram colocados em uma estufa (FANEM) a 

100ºC e pesados a cada 1 ou 2 dias na mesma balança acima citada, até atingirem peso 

constante, considerado o peso do encéfalo seco. 

 

 

3.3. Procedimentos cirúrgicos  

 

 

Quando os filhotes atingiram 90 a 120 dias de idade, foram anestesiados com uma 

solução de Uretana 10% + Cloralose 0,4%, sendo administrada por via intraperitonial, à dose 

de 1000mg/kg de uretana + 40 mg/kg de cloralose (correspondente à administração de 1ml da 

solução por 100g de peso corpóreo). 
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Em seguida, a cabeça do animal foi fixada à base de um aparelho estereotáxico modelo 

900 (David Kopf), permitindo então a incisão da pele e remoção do periósteo para exposição 

do crânio. Neste, foram trepanados três orifícios ao nível do hemisfério cerebral direito, 

alinhados na direção fronto-occipital e paralelamente à linha média. O primeiro orifício (2mm 

de diâmetro), situado no osso frontal, foi utilizado para estimulação com cloreto de potássio 

(KCl), necessária para deflagrar a DAC. Os outros dois orifícios (2-3mm de diâmetro), 

situados no osso parietal, designados anterior (a) e posterior (p), serviram para a realização do 

registro eletrofisiológico, conforme será descrito abaixo. 

 

 

3.4. Registro eletrofisiológico 

 

 

Os registros eletrofisiológicos foram realizados em um polígrafo com inscrição em 

papel, Modelo 7 D (Grass Medical Instruments). O animal, anestesiado e preparado 

cirurgicamente para o registro, foi mantido sobre um aquecedor elétrico a fim de que a 

temperatura retal se mantivesse estável (37ºC ± 1ºC), sendo ajustado o aquecimento quando 

necessário. Em dois pontos da superfície direita do córtex parietal (a = anterior e p = 

posterior), foi registrada a atividade elétrica cortical espontânea (eletrocorticograma – ECoG), 

por um período contínuo de quatro horas. Para isto, foram utilizados três eletrodos do tipo 

“prata-cloreto de prata”, preparados no laboratório por eletrólise, processo no qual se produz a 

deposição de uma fina camada de cloreto de prata sobre um fio do mesmo metal. Após isso, 

os fios foram imersos em pipetas cônicas de polietileno (com 5cm de comprimento e com 

pontas de 0,5 mm de diâmetro interno), preenchidas com solução de Agar Ringer à 1%. Um 

par dessas pipetas, já fixadas entre si e com distância entre as suas pontas conhecida (variando 

entre 4 e 6 mm) foi colocado em contato com a superfície cortical, para o registro 

eletrofisiológico; um terceiro eletrodo do mesmo tipo foi colocado sobre os ossos nasais e 

usado como eletrodo de referência comum. 

Nos grupos L6M, L6F, L12M e L12F as duas primeiras horas do registro transcorreram 

sem que a DAC fosse deflagrada (não foi feita estimulação com KCl). Essas duas horas 

constituíram o Período Basal. Após este período, e mantendo-se o mesmo ganho dos 

amplificadores do polígrafo, a DAC passou a ser deflagrada, a cada 20-30 minutos, pela 

estimulação, durante 1 minuto, com KCl a 2% (aproximadamente 270 mM), e o ECoG, bem 
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como a variação lenta de voltagem que acompanha a DAC, foram registrados por mais 2h – 

Período DAC (Figura 3). 

Nos grupos DAC
+
, o Período basal foi restrito à primeira hora de registro, enquanto o 

Período DAC estendeu-se pelas restantes 3 horas. O objetivo foi verificar se um maior 

período de estimulação modificaria o padrão das amplitudes do ECoG. Na condição DAC¯, as 

4 horas do registro transcorreram sem que a DAC fosse deflagrada uma única vez, para 

determinar se o tempo de registro – e não a DAC – poderia influenciar as mudanças de 

amplitudes do ECoG.  

Foram comparadas as amplitudes do ECoG antes e após a presença da DAC, como base 

para analisar a ocorrência da potenciação da atividade elétrica espontânea. 

 

 

 

Figura 3 – Registro eletrofisiológico com inscrição em papel. Os traçados superior e inferior referem-se à 

variação lenta de voltagem (VLV), que acompanha a Depressão Alastrante Cortical (DAC) e os traçados centrais 

correspondem ao eletrocorticograma (ECoG). O ponto cortical de registro mais anterior (mais próximo do ponto 

de estimulação) e o ponto cortical mais posterior correspondem às letras a e p, respectivamente. A barra 

horizontal indica o período (1min) em que a estimulação com KCl a 2% foi aplicada na região frontal do 

hemisfério direito para elicitar a DAC. 
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3.5. Eutanásia 

 

 

Ao final da sessão de registro, estando o animal ainda anestesiado, foi introduzido um 

estilete metálico na região bulbar, através da cisterna magna, provocando-se lesão dos centros 

de controle cardio-respiratórios, com imediata parada da respiração, seguida por parada 

cardíaca. 

 

 

3.6 Análise quantitativa dos sinais elétricos corticais 

 

 

Esta etapa ocorreu através de colaboração científica estabelecida entre o Laboratório de 

Fisiologia da Nutrição Naíde Teodósio e o laboratório do Professor Doutor Hélio Magalhães 

de Oliveira e do Aluno de doutorado em Engenharia elétrica André Ricardson Gomes, do 

Departamento de Eletrônica e Sistemas, ambos da UFPE. 

O sinal emitido pelo ECoG possui componentes de diferentes frequências que foram 

transformados de sua forma analógica – A (contínua; registro em papel) para uma forma 

digital – D (discreta), com o auxílio de um scanner da marca HP “scanjet-4890”, a uma 

resolução de 300 pontos por polegada (dpi), a qual fornece uma identificação satisfatória dos 

detalhes das imagens (Figura 4). 

Esta digitalização foi realizada em quatro pontos temporais, correspondentes a cada 

uma das 4 horas do registro eletrofisiológico em papel, de aproximadamente 10 cm de 

comprimento (correspondentes a 10 minutos de registro em cada amostra): dois no Período 

Basal e outros dois no Período DAC.  

 

 

 

Figura 4 – Representação de parte do registro eletrofisiológico, correspondente a um trecho do 

eletrocorticograma (ECoG) transformado de sua forma analógica para uma forma digital. 
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O algoritmo para processamento da imagem digitalizada foi implementado no software 

MATLAB
TM

 correspondendo à binarização da imagem, filtragem de ruído do tipo ―sal e 

pimenta (Salt and pepper filtering), conversão de pixels para vetores e filtragem frequencial 

do sinal. Esses processos são descritos a seguir. 

Após a aquisição das imagens em formato digital foi feita a conversão da imagem 

colorida em binária (imagem em preto-e-branco). Este processo, chamado de binarização, 

simplifica a análise e promove um ganho em termos de armazenamento de informação 

(Figura 5), uma vez que elimina as linhas de grade (coloridas) e ajuda a retirar ruído 

adicional. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Reprodução de um trecho do registro eletrofisiológico. Nota-se que na  imagem binarizada as linhas 

de grade do registro foram retiradas (comparar com a Figura4).  

 

 

Em seguida, a filtragem do ruído do tipo “sal e pimenta” (“salt and pepper filtering”) 

foi aplicada a fim de evitar uma falsa identificação nos pontos de análise, extraindo os pixels 

isolados; pontos brancos – salt e pontos pretos – pepper que podem aparecer no processo de 

digitalização (Figura 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Representação de um trecho do registro eletrofisiológico digitalizado antes (1) e depois (2) da 

filtragem para eliminar interferências ou ruídos. Em 1, tem-se a imagem não filtrada, em que é possível observar 

a existência dos pontos brancos e pretos (setas), que constituem o chamado ruído do tipo sal e pimenta (“Salt and 

pepper noise”). Em 2 tem-se o mesmo registro após a remoção dos pontos brancos – salt e pontos pretos – 

pepper.  
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Para uma recuperação representativa dos dados da imagem, no software MATLAB
TM

, 

dois vetores foram extraídos a partir da imagem binarizada para cada coluna de pixels, 

representando a espessura do traçado do sinal (EcoG). O algoritmo procura os dados desde o 

primeiro pixel (inferior-esquerdo) até o último (superior-direito). Esses vetores formam as 

envoltórias do sinal e a diferença média entre eles determinou a variação de amplitude do 

ECoG (Figura 7). Como os valores das distâncias não podem ser expressos em pixels, visto 

este não ser uma unidade de medida, procedeu-se a etapa de normalização dos dados, 

realizada em relação ao menor valor das amplitudes, ao qual se atribuiu o valor unitário. Isso 

permitiu que o sinal, expresso em uma sequência de vetores, fosse submetido à análise através 

de ferramentas matemáticas aplicáveis, nesse caso o cálculo da sua Transformada Discreta de 

Fourier (TDF) (TAKAHASHI, 2002) e posteriormente a análise de suas componentes 

frequenciais, pois os dados adquiridos através de uma conversão A/D ainda possuem 

componentes de altas frequências, tornando difícil de modelar matematicamente o sinal. 

Assim, utilizou-se a TDF para adquirir a resposta no domínio de frequência adequado. Em 

seguida, aplicou-se uma janela retangular para filtrar os componentes de altas frequências.  

Foi utilizada apenas a componente DC do sinal, que expressa o valor médio em torno do qual 

o sinal apresenta variações, já que o intuito foi analisar a amplitude média dos sinais do 

ECoG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Representação dos vetores que formam as envoltórias em torno do traçado eletrocorticográfico 

(ECoG), mostrado na Figura 4. A diferença média entre eles estabelece a variação de amplitude do ECoG. A 

linha verde representa o limite superior do registro e a linha azul o seu limite inferior.  
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3.7. Análise Estatística 

 

 

Para cada animal, os valores das amplitudes antes e após a DAC foram normalizados e 

expressos em unidades relativas. As diferenças intra-grupos (amplitudes antes, versus depois 

da DAC) foram analisadas estatisticamente por meio do Teste t pareado de Student. As 

diferenças inter-grupos (para identificar efeitos dos fatores “condição de lactação” e “gênero”) 

foram analisadas por meio da Análise de Variância (ANOVA), seguida do teste de Tukey, 

quando indicado. Foram aceitas como significantes as diferenças em que p<0,05. 
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4. RESULTADOS – ARTIGO ORIGINAL 

 

 

 

 

 

ECoG potentiation after cortical spreading depression: characterization in female rats 

previously submitted to different lactation conditions 
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Abstract 

We investigated in rats whether CSD-induced potentiation of the ECoG is 

influenced by gender and/or lactation conditions. Male and female rats, suckled in litters 

with 6 or 12 pups (L6 and L12 groups), were submitted to a "baseline" ECoG recording 

for 2h followed by CSD elicitation every 20-30min for more 2h. Compared with 

baseline, ECoG amplitudes after CSD increased in point a (anterior) 22-32% in males 

and19-38% in females (p <0.05), in both lactation conditions. In point p (posterior), 

ECoG potentiation occurred only in L12 animals (22% and 50% for males and females, 

respectively). Two other groups (one for each gender), in which CSD was not triggered, 

showed similar ECoG amplitudes during the 4h of record. Data indicate: (1) a CSD-

related potentiation of ECoG, suggesting a LTP-like effect; (2) corroborate the existence 

of regional cortical differences, in relation to the potentiation; (3) suggest that this 

potentiation is modulated by gender/lactation-condition interaction. 
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Introduction 

 

 

Cortical spreading depression (CSD) consists of a reversible wave of reduction of 

cortical electrical activity that spreads concentrically in response to chemical, electrical 

or mechanical stimulation of a point on the cortical tissue [22]. A slow negative DC-

potential change of the cortical surface has been reported to occur simultaneously to the 

electrocorticogram (ECoG) depression [23].  

During CSD, spontaneous ECoG activity may give rise to abnormal, high-

amplitude "epileptiform waves" [22], which indicate a CSD-linked increase in neuronal 

excitability, probably via synaptic activity enhancement [10]. This suggests a 

relationship between CSD and phenomena related to neuronal excitability as the long-

term potentiation (LTP) phenomenon. LTP was first observed in the hippocampus and 

corresponds to an increase in long-term synaptic efficacy possibly associated with the 

processes of learning and memory [27, 21]. Recently, we have described a potentiation 

of ECoG activity in vivo in adult male rats that had been submitted to CSD [41]. 

However, no information is available concerning this effect in the female brain. 

The ovarian hormones play an important role in brain excitability, as they may 

facilitate the LTP [16, 9] and CSD induction [36], by enhancing synaptic transmission. 

In view of that, and considering that favorable and unfavorable lactation conditions can 

influence brain development and electrophysiology [34], we decided to investigate the 

possibility of both factors –gender and lactation condition- modulate the ECoG 

potentiation that is associated to previous exposure of the brain to CSD. 

 



 

 

34 

 

Methods 

Wistar rat pups (n=80; 40 males and 40 females) from the colony of 

Departamento de Nutrição of Universidade Federal de Pernambuco/Brazil, born in the 

same day from several dams, were randomly distributed on the day of birth to form two 

groups, suckled in litters formed by 6 and 12 pups (designated as L6 and L12 groups; 

n=57 and 23, respectively), originating two distinct lactation conditions. This resulted in 

different nutritional statuses, determined by the competition for the maternal milk, as 

previously described [25, 34]. The animal handling procedures were approved by the 

Ethics Committee for Animal Research of our university, which complies with the 

Principles of Laboratory Animal Care (National Institutes of Health, Bethesda, USA). 

The animals were maintained throughout the experiment in polypropylene cages (51 cm 

x 35.5 cm x 18.5 cm) at room temperature of 23 ± 1°C and light/dark cycle of 12/12h 

(light phase beginning at 7:00 a.m.) with free access to water and food. Body weights 

were measured at postnatal days 7, 14, 21, 30, 60 and 90.  

When the animals were 90–120 days old, they were intraperitoneally anesthetized 

with a mixture of 1000 mg/kg urethane plus 40 mg/kg chloralose (Sigma; 10 ml/kg). 

Three trephine holes were drilled in the right side of the skull, aligned in the frontal–

occipital direction and parallel to the midline. The anterior hole (2 mm diameter), drilled 

at the frontal bone, was used for KCl stimulation to elicit CSD. The two other holes (2–3 

mm diameter), drilled on the parietal–occipital region served as recording places and 

were designated, respectively, as a (anterior) and p (posterior) recording points. The 

slow potential change accompanying CSD and the ECoG were continuously recorded in 

a model 7-D GRASS chart paper recorder for 4 h by using a pair of two Ag–AgCl agar-

Ringer electrodes (one in each hole). A common reference electrode, of the same type, 

was placed on the nasal bone. The ECoG and the slow potential changes of CSD were 
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amplified by connecting the electrodes to GRASS DC amplifiers, and the ECoG was 

recorded with AC amplification (bandpass filters set to the 1–35 Hz range). 

In 46 animals (23 from the L6-group, and 23 L12-rats; 10 males and 13 females in 

each lactation condition), the two initial ECoG-recording hours passed without KCl-

stimulation, and consequently no CSD was elicited (baseline period). In the last two 

recording hours four to six CSD episodes were elicited at 20-30 min intervals by 

applying, during 1 min, a cotton ball (1-2 mm diameter) soaked with 2% KCl solution 

(approximately 0.27M) to the hole of the frontal cortical surface (CSD period).  

In the L6 condition, another set of 34 rats (of which 20 were males) were 

submitted to two additional conditions, designated as CSD
-
 and CSD

+
 (10 males and 7 

females in each group). In the CSD
-
 condition, CSD was not triggered during the 4 

hours of recording, as we aimed determining if the recording time could influence the 

ECoG amplitudes. In the CSD+ condition, the baseline period was restricted to the first 

hour of recording, while the CSD period was extended to the resting three recording 

hours, to investigate if a longer period under CSD would alter the pattern of the ECoG 

potentiation. During the recording period, rectal temperature was continuously 

monitored and kept at 37 ± 1°C by means of a heating pad. After euthanasia (by 

lesioning the bulbar region of the still anesthetized animal), the brain was immediately 

removed and weighed (wet-brain weight) and subsequently it was kept in a stove at 100º 

C and weighed each other day, until it reached a constant weight (dry-brain weight). 

The amplitudes of ECoG before and after starting to elicit CSD were compared, in 

the same animal. Significant amplitude increase in the CSD period was considered 

evidence of CSD-linked ECoG potentiation. The gains of the amplifiers were kept 

constant throughout the record. Four ECoG samples of about 10 min of the ink-writer 

recordings were scanned, from each animal, on an HP scanner (model Scanjet-4890) 
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with a resolution of 300 dpi. Two of these samples were taken during the baseline period 

(before CSD) and further two samples came from the post-CSD period. In the CSD
-
 

groups, as the four recording hours were free of CSD, the two initial samples (taken in 

the initial 2 hours of recording) were compared with the samples from the last two 

recording hours. In the CSD
+
 groups, we compared the ECoG amplitude during the first, 

CSD-free hour with that of the 3h CSD period. Image processing has been previously 

described [41]. Briefly, the algorithm for processing the images was implemented in 

MATLAB™. Processing included image binarization, salt-and-pepper–like noise 

filtering, pixel to vector conversion, and high-frequency signal filtering [5]. Following 

this processing, two vectors were extracted from the binarized ECoG image for each 

column of pixels, representing the amplitude of the signal. The algorithm for vector 

extraction searches the data from the first pixel (bottom left) to the last one (top right). 

These vectors form the envelopes of the ECoG activity, and the mean difference 

between them determines the amplitude variation of the ECoG. The pixel values of the 

amplitudes before and after CSD were normalized, with a unitary value assigned to the 

lowest amplitude and expressed in relative units. Intragroup amplitude differences in the 

spontaneous cortical activity, before versus after CSD, were analyzed with paired t tests. 

The intergroup differences (ECoG amplitudes, Body and Brain weights) to identify 

effects of factors "lactation condition" and "gender" were analyzed by two-way 

ANOVA followed by a post hoc test (Tukey test) when indicated. Differences were 

accepted as significant when P <0.05. 

 

Results 

In the L12 groups, mean body and brain weights were lower than in the L6 

condition, with body weights being significantly different (P <0.05; ANOVA plus 
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Tukey test) from 14 to 90 postnatal days, with an average weight reduction of 24.3 ± 

9.9% for males and 23.5 ± 9.9% for females. The Female body weights were lower than 

those of males (P<0.05) from 30 to 90 days of postnatal life, with an average weight 

reduction of 29.7 ± 15.1% for L6 and 28.3 ± 17.4% for L12. Compared to the L6 

groups, wet- and dry brain weight reductions in the L12 rats were respectively 8.9±4.1% 

and 17.3±6.1% for females and 8.1±4.2% and 11.9±6.0% for males. Compared to the 

males, wet- and dry brain weight reductions in the females were respectively 6.4±1.7% 

and 6.7±2.2% for the L6 condition, and 5.2±3.0% and 9.4±4.5% for the L12 condition. 

Data on body and brain weights are summarized respectively in parts A and B of Figure 

1. 

 

Please place figure 1 about here 

 

In the recording point a, the ECoG amplitudes in the CSD period was significantly 

higher than those of the baseline values (mean increases of 22%, 19%, 32% and 38%, 

for the L6M, L6F, L12M and L12F groups respectively; p <0.05, paired t test). In the 

point p, the amplitude increase was significant only in the unfavorably suckled groups 

(L12M and L12F), with mean increases of 22% and 50%, respectively. Representative 

ECoG recordings of 4 rats, respectively from the L6M, L6F, L12M and L12F groups, 

and Quantitative data concerning the post-CSD ECoG potentiation of these groups are 

presented respectively in parts A and B of Figure 2. In the CSD
-
 groups, in which CSD 

was not induced, no increase in the ECoG amplitudes could be observed through the 

four recording hours (data not shown). The CSD
+ 

groups, which was exposed to CSD 

for a longer period (3 hours) showed a significant increase in ECoG amplitude (p <0.05) 

in the point a (27% for males and 34% for females; data not shown) that was similar to 
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the group exposed to CSD for 2hours. The comparison between males and females 

suggested an interaction between lactation condition and gender in the posterior 

recording point, as in contrast to the males, L12 females presented an ECoG potentiation 

with greater magnitude (P<0.05) than the L6 females (right panel of figure 2-B). 

 

Please place figure 2 about here 

 

 

Discussion 

In this study, as a continuation of our previous work, we have documented in vivo 

amplification of the ECoG activity in female rats submitted early in life to distinct lactation 

conditions, and found appreciable similarity with the same effect seen previously in male rats 

[41]. Data from the CSD
-
 group (in which no CSD was elicited, and no ECoG potentiation 

could be found) clearly indicate that the potentiation of the amplitudes of the ECoG depends 

actually on the previous elicitation of CSD in the cortical tissue, and not on the time of 

recording. According to this idea, CSD would change the balance between excitatory and 

inhibitory mechanisms, enhancing synaptic efficacy, as previously suggested [12, 7, 41]. This 

supports the hypothesis that CSD could be related to the LTP phenomenon [10, 18, 17]. 

Additional evidence also sustains the CSD/LTP relationship; for example, both phenomena 

can be induced by KCl [2], and neuronal depolarization resulting from both phenomena 

involves activation of N-methyl-D-aspartate (NMDA) channels and potassium- and calcium 

translocation [39]. 

Among the different mechanisms that could explain the present CSD potentiation 

effect, we postulate that two are likely to be involved and deserve commenting. First, we 

suggest the involvement of excitatory amino acids via NMDA-linked mechanisms [19]. 
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Second, it appears reasonable to us the participation of disinhibition mechanisms, acting 

on feed forward inhibitory synapses [29]. These two mechanisms may not necessarily be 

mutually exclusive, but rather could act together. Further investigation shall test our 

postulation. 

The ovarian hormones can affect the excitability of the developing as well as of 

the fully developed brain [20, 37, 4] via NMDA [6, 28] and γ-aminobutyric acid [6] 

systems. These hormones may also enhance LTP [9, 36], reinforcing the important 

influence of ovarian hormones on neuronal excitability. In line with this evidence, in the 

present work females in the L12 condition presented a significantly higher CSD-induced 

ECoG potentiation than the L6 females in point p, and a nonsignificant trend to present 

higher increase of the ECoG amplitudes than the L12 Males (see results), suggesting 

interaction between lactation condition and gender. In support to gender modulation, a 

previous report from others demonstrated that ovarian hormones dose-dependently 

increase neocortical susceptibility to CSD [36]. 

Our data also suggest that the post-CSD potentiation of the ECoG amplitudes can 

be modulated by the nutritional status of the animal early-in-life, since unfavorable 

lactation rendered the posterior parietal region more susceptible to this effect. 

Interestingly, malnutrition affects neuronal excitability [11], increasing cortical 

susceptibility to CSD [34]. In addition, early nutritional deficiency can disrupt the 

morphological and biochemical organization of processes such as hyperplasia, 

hypertrophy, cell migration, myelination and synapses organization [31, 14, 33], often 

leading to changes in brain function, which eventually may be long lasting and perhaps 

permanent [8]. In 6 years-old children who had worse neurodevelopmental outcome, 

Okumura et al [33] found long lasting adverse effects on the growth of the brain, with 

smaller head circumference and lower IQ, as compared with well-nourished controls. 
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These authors conclude that unfavorable developmental outcome in extremely low birth 

weight infants is closely related to the previous deficient nutritional status during the 

early neonatal period. 

The technique of litter-size manipulation was presently effective in changing the 

nutritional status, as judged by the body- and brain weight reductions in comparison to 

the L6 groups. The greater competition for the maternal milk, and the reduced maternal 

care in the L12 condition, as compared to the L6, could explain, at least in part, our 

weight- and lactation-related CSD differences, which are coherent with previous CSD 

studies employing this and other models of impacting the nutritional status during brain 

development [35, 34]. 

Regarding the CSD-induced potentiation of the ECoG, another important finding 

of the present study was the existence of regional differences in the cerebral cortex that 

seemed to be modulated by the lactation conditions. The explanation for this finding still 

waits for further investigation. However, one tempting possibility would involve 

alteration of the cortical gradient of neuronal cell packing density that can be caused by 

unfavorable nutrition early in life [40]. Several cases are available in the literature, of 

distinct brain regions reacting differently to nutritional, pharmacological and 

neurovascular challenges, some of them involving the CSD phenomenon [11, 30, 38, 3, 

41]. 

In conclusion, this study confirms previous data on the ECoG potentiation induced 

by CSD, and extends the findings to the female rat brain under favorable and 

unfavorable lactation conditions. Our results allow us to draw three conclusions. First, 

CSD elicitation in the cerebral cortex of the female rat provokes a potentiation of ECoG 

similar to that previously reported for male rats, suggesting a LTP-like effect. Second, 

there are cortical regional differences in this potentiation effect that are modulated by 
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the previous lactation conditions of the animals. Third, the interaction between gender 

and lactation-condition plays a role in modifying the CSD-related potentiation effect. In 

view of the evidence relating CSD and human neurological disorders [13, 15, 32, 1, 24], 

we consider that our findings might shed light on the gender/nutrition/brain excitability 

relationship during brain development, and in adulthood. 

 

 

 

 

Acknowledgments 

The authors thank the Brazilian agencies CAPES (Procad/2007), CNPq (INCT de 

Neurociencia Translacional–No. 573604/2008-8), MS/SCTIE/DECIT (No. 17/2006), 

FACEPE (APQ0975-4.05/08), and IBN-Net/Finep (No. 4191) for financial support. 

R.C.A. Guedes is Research Fellow from CNPq (No. 301190/2010-0). 

 

 

 



 

 

42 

 

References 

 

[1] M. Berger, E.-J. Speckmann, H.C. Pape, A. Gorji, Spreading depression enhances human 

neocortical excitability in vitro, Cephalalgia. 28 (2008) 558–562. 

 

[2] J. Bernard, A. Lahsaini, G. Massicote, Potassium-induced long-term potentiation in area 

CA1 of the hippocampus involves phospholipase activation, Hippocampus. 4 (1994) 447–

453. 

 

[3] V.B. Bogdanov, S. Multon, V. Chauvel, O.V. Bogdanova, D. Prodanov, M.Y. Makarchuk, 

J. Schoenen, Migraine preventive drugs differentially affect cortical spreading depression in 

rat, Neurobiol. Dis. 41 (2011) 430–435. 

 

[4] K.C. Brennan, M.R. Reyes, H.E.L. Valdés, A.P.Arnold, Reduced threshold for cortical 

spreading depression in female mice, Ann. Neurol. 61 (2007) 603-606. 

 

[5] E. N. Bruce, Biomedical signal processing and signal modeling, Wiley, New York, 2000. 

 

[6] K. Eikermann-Haerter, C. Kudo, M.A. Moskowitz, Cortical spreading depression and 

estrogen, Headache. 47 [suppl 2] (2007) S79-S85.  

 

[7] U. Faraguna, A. Nelson, V.V. Vyazovskiy, C. Cirelli, G. Tononi, Unilateral cortical 

spreading depression affects sleep need and induces molecular and electrophysiological signs 

of synaptic potentiation in vivo, Cereb. Cortex. 20 (2010) 2939-2947. 

 



 

 

43 

 

[8] M.F. Frazão, L.M.S.S. Maia, R.C.A. Guedes, Early malnutrition, but not age, modulates in 

the rat the L-arginine facilitating effect on cortical spreading depression, Neurosci. Lett.447 

(2008) 26-30. 

 

[9] M.R. Foy, J. Xu, X. Xic, R.D. Brinton, R.F. Thompson, T.W. Berger, 17beta-estradiol 

enhances NMDA receptor-mediated EPSPs and long-term potentiation, J. Neurophysiol. 81 

(1999) 925-929. 

 

[10] D.R. Footitt, N.R. Newberry, Cortical spreading depression induces an LTP-like effect in 

rat neocortex in vitro, Brain Res. 781 (1998) 339–342. 

 

[11] M. K.Ghadiri, Y. Tutam, H. Wassmann, E.-J. Speckmann, A. Gorji, Periodic fasting 

alters neuronal excitability in rat neocortical and hippocampal tissues, Neurobiol. Dis. 36 

(2009) 384-392.  

 

[12] R.C.A. Guedes, K. Tsurudome, N. Matsumoto, Spreading depression in vivo potentiates 

electrically-driven responses in frog optic tectum, Brain Res. 1036 (2005) 109-114. 

 

[13] R.C.A. Guedes, E.A. Cavalheiro, Blockade of spreading depression in chronic epileptic 

rats: reversion by diazepam, Epilepsy Res. 27 (1997) 33–40. 

 

[14] R.C.A. Guedes, J.S. Monteiro, N.R. Teodósio, Malnutrition and brain function: 

experimental studies using the phenomenon of cortical spreading depression, Rev. Bras. Biol. 

56 (1996) 293-301. 

 



 

 

44 

 

[15] P.J. Goadsby, Recent advances in understanding migraine mechanisms, molecules and 

Therapeutics, Trends Mol. Med. 13 (2006) 39–44. 

 

[16] M. Good, M. Day, J.L. Muir, Cyclical changes in endogenous levels of oestrogen 

modulate the induction of LTD and LTP in the hippocampal CA1 region, Eur. J. Neurosci. 11 

(1999) 4476-4480. 

 

[17] A. Gorji, E.-J. Speckmann, Spreading depression enhances the spontaneous epileptiform 

activity in human neocortical tissues, Eur. J. Neurosci. 19 (2004) 3371–3374. 

 

[18] A. Gorji, P.K. Zahn, E.M. Pogatzki, E.-J. Speckmann, Spinal and cortical spreading 

depression enhance spinal cord activity, Neurobiol. Dis. 15 (2004) 70–79. 

 

[19] T.P. Hicks, F. Conti, Amino acids as the source of considerable excitation in cerebral 

cortex, Can. J. Physiol. Pharmacol. 74 (1996) 341–361. 

 

[20] M. Inghilleri, A. Conte, A. Currà, V. Frasca, C. Lorenzano, A. Berardelli, Ovarian 

hormones and cortical excitability. An rTMS study in humans, Clin. Neurophysiol. 115 

(2004) 1063-1068. 

 

[21] I. Izquierdo, M. Cammarota, W.C. Da Silva, L.R.M. Bevilaqua, J.I. Rossato, J.S. Bonini, 

P. Mello, F. Benetti, J.C. Costa, J.H. Medina, The evidence for hippocampal long-term 

potentiation as a basis of memory for simple tasks, An. Acad. Bras. Cienc. 80 (2008) 115-127.  

 



 

 

45 

 

[22] A.A.P. Leão, Spreading depression of activity in the cerebral cortex, J. Neurophysiol. 7 

(1944) 359-390.  

 

[23] A.A.P. Leão, Further observation, on spreading depression of activity in cerebral cortex, 

J. Neurophysiol. 10 (1947) 409-414.  

 

[24] T. Kurth, H. Chabriat, M.-G. Bousser, Migraine and stroke: a complex association with 

clinical implications, Lancet Neurol. 11 (2012) 92-100. 

 

[25] L.M.S.S. Maia, M. F. Frazão, M. B. Silva, T. K. M. Souza, A. P. Rocha De Melo, A.A. 

Santos, C. W. Picanço-Diniz, R.C.A. Guedes, L- arginine treatment early in life influences 

NADPH-diaphorase neurons in visual cortex of normal and early-malnourished adult rats, 

Brain Res. 1072 (2006) 19-25. 

 

[26] R.C. Malenka, M.F. Bear, LTP and LTD: an embarrassment of riches, Neuron. 44 (2004) 

5-21. 

 

[27] R.C. Malenka, The long-term potential of LTP, Nat. Rev. Neurosci. 4 (2003) 923-926. 

 

[28] V.T. Martin, M. Behbehani, Ovarian hormones and migraine headache: understanding 

mechanisms and pathogenesis-part I, Headache. 46 (2006) 3-23. 

 

[29] L.L. McMahon, J.A. Kauer, Hippocampal interneurons express a novel form of synaptic 

plasticity, Neuron. 18 (1997) 295–305. 

 



 

 

46 

 

[30] D. Miyazawa, Y. Yasui, K. Yamada, N. Ohara, H. Okuyama, Regional differences of the 

mouse brain in response to a α-linolenic acid-restricted diet: neurotrophin content and protein 

kinase activity, Life Sci. 87 (2010) 490–494. 

 

[31] P.J. Morgane, J.D. Bronzino, J. Tonkiss, S. Diaz-Cintra, L. Cintra, T. Kemper, J.R. 

Galler, Prenatal malnutrition and development of the brain, Neurosci. Biobehav. Rev. 17 

(1993) 92-128. 

 

[32] M.A. Moskowitz, Pathophysiology of headache—past and present, Headache. 47 (Suppl 

1) (2007) 58–63. 

 

[33] A. Okumura, M. Hayakawa, M. Oshiro, F. Hayakawa, T. Shimizu, K. Watanabe, 

Nutritional state, maturational delay on electroencephalogram, and developmental outcome in 

extremely low birth weight infants, Brain Dev. 32 (2010) 613-618. 

 

[34] A.P. Rocha-De-Melo, J.B. Cavalcanti, A.S. Barros, R.C.A. Guedes, Manipulation of rat 

litter size during suckling influences cortical spreading depression after weaning and 

adulthood, Nutr. Neurosci. 9 (2006) 155-160. 

 

[35] A.P. Rocha-De-Melo, R.C.A. Guedes, Spreading depression is facilitated in adult rats 

previous submitted to short episodes of malnutrition during the lactation period, Braz. J. Med. 

Biol. Res. 30 (1997) 663-669. 

 

[36] M. Sachs, H.C. Pape, E.J. Seckmann, A. Gorji, The effect of estrogen and progesterone 

on spreading depression in rat neocortical tissues, Neurobiol. Dis. 25 (2007)27-34. 



 

 

47 

 

[37] H.E. Scharfman, N.J. MacLusky, The influence of gonadal hormones on neuronal 

excitability, seizures, and epilepsy in the female, Epilepsia. 47 (2006) 1423-1440. 

 

[38] H.L. Sloan, V.C. Austin, A.M. Blamire, J.W.H. Schnupp, A.S. Lowe, K.A. Allers, P.M. 

Matthews, N.R. Sibson, Regional differences in neurovascular coupling in rat brain as 

determined by fMRI and electrophysiology, Neuroimage. 53 (2010) 399–411. 

 

[39] G.G. Somjen, P.G. Aitken, G.L. Czech, O. Herrera, J.I. Jing, J.N. Young, Mechanism of 

spreading depression: a review of recent findings and a hypothesis, Can. J. Physiol. 

Pharmacol. 70 (1992) 248–254. 

 

[40] R. Soto-Moyano, V. Fernandez, M. Sanhueza, J. Belmar, C. Kusch, H. Perez, S. Ruiz, A. 

Hernandez, Effects of mild protein prenatal malnutrition and subsequent postnatal nutritional 

rehabilitation on noradrenaline release and neuronal density in the rat occipital cortex, Dev. 

Brain Res. 116 (1999) 51–58. 

 

[41] T.K.M. Souza, M. Barros-e-Silva, A.R. Gomes, H.M. Oliveira, R.B. Moraes, C.T.F. 

Barbosa, R.C.A. Guedes, Potentiation of spontaneous and evoked cortical electrical activity 

after spreading depression: in vivo analysis in well-nourished and malnourished rats, Exp. 

Brain Res. 214 (2011) 463–469. 

 

 

 



 

 

48 

 

 

 

 

Figure 1. Body weights (A) and brain weights (B) of Male (M) and Female (F) rats 

suckled in litters with 6 or 12 pups (respectively denominated L6 and L12), constituting 

two different lactation conditions. Body weights were measured on days 7, 14, 21, 30, 

60 and 90. Wet- and dry-brain weights are from 90-120 old rats. Data are expressed as 

means ± Standard error of the mean. The numbers of animals are 10 and 13 for the male- 

and female groups, respectively. Asterisks indicate L12 values that are significantly 

lower than those of the corresponding L6 groups. The gender differences in body weight 

are represented under the graphics according to the following convention: M=F, no 

gender difference; M>F, male weights significantly higher than those of females in the 

respective lactation condition (P < 0.05; ANOVA plus Tukey test). 
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Figure 2. (A) Examples of spontaneous cortical activity (Electrocorticogram - E) and 

DC-potential (P) recordings, on the right hemisphere of four animals from L6 and L12 

groups (one male and one female from each lactation condition). The inset indicates the 

positions of the common reference electrode (R), the place of KCl application to elicit 

CSD, and the anterior (a) and posterior (p) recording locations. The vertical bars 

correspond to 10 mV in P and 1 mV in E (negative upwards). An example of KCl-

elicited CSD is shown in the L12 female recording, in which the horizontal bar show the 

period (1 min) of stimulation with 2% KCl on the frontal region of the right hemisphere. 

This 1-min scale bar applies to all recordings. Compared to the baseline recordings (pre-

CSD period), the ECoG amplitudes in the CSD period are higher (CSD-induced 

potentiation), as quantified in part B of this figure. Traces in the CSD period were taken 
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at the following temporal intervals (t) after beginning CSD elicitation: L6-male, t=79 

min (after the 4th CSD episode had been elicited); L6-female, t=43 min (after the 2nd 

CSD episode); L12-male, t=39 min (after the 2nd CSD episode); L12-female, t=87 min 

(after the 3rd CSD episode). (B) ECoG amplitudes in adult Male and Female rats from 

L6 and L12 groups. Data are presented as mean ± standard error of the mean relative 

units (The lowest value was considered equal to 1, and from this the digitized amplitude 

values were normalized). In the anterior recording point (a), the amplitudes after CSD 

(light bars) are significantly higher (P < 0.05; paired t test) as compared with the 

baseline period (dark bars), in L6 and L12 (M and F) groups as indicated by the 

asterisks. In the posterior point (p), the amplitudes increases are significant only in the 

L12 M and F groups. The symbol # indicates L6 versus L12 amplitude difference 

(ANOVA followed by Tukey test). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados dessa dissertação conduzem às seguintes conclusões: 

 

 a elicitação da DAC no córtex cerebral de ratas fêmeas provoca uma potenciação do 

ECoG semelhante ao relatado anteriormente para ratos machos, sugerindo um efeito 

semelhante à Potenciação de longa duração; 

 o efeito de potenciação nas amplitudes do ECoG não pode ser atribuído ao fator tempo 

de registro, visto que nos grupos DAC¯ (que não sofreram DAC) não foi observado 

aumento nas amplitudes do ECoG durante as 4 horas de registro; 

 existem diferenças regionais no córtex cerebral, com relação à potenciação associada à 

DAC, que são moduladas pelas condições de lactação dos animais; 

 a interação entre gênero e condição de lactação desempenha um papel na modificação 

do efeito de potenciação relacionado a DAC; 

 Os pesos corporais e cerebrais inferiores do grupo L12 em relação ao L6 confirmam 

que a técnica de manipulação do tamanho das ninhadas foi eficaz em alterar o estado 

nutricional dos animais. 

 

 

Visando dar continuidade a este trabalho, sugerem-se como perspectivas: 

 

 investigar os efeitos do exercício forçado (natação ou corrida em esteira), em 

diferentes fases da vida, sobre a potenciação da atividade elétrica cortical associada à 

DAC, comparando animais exercitados no aleitamento e na idade adulta; 

 comparar os efeitos eletrofisiológicos do exercício forçado com aqueles do exercício 

voluntário (em “rodas de atividade”) sobre a potenciação do ECoG após a DAC; 

 verificar se os fatores exercício e condição de lactação apresentam interação. 

 Estudar os efeitos da redução do tamanho das ninhadas (para 3 filhotes) sobre a 

potenciação da atividade elétrica cortical após a DAC. 

 Investigar os efeitos da associação DAC e potenciação do ECoG sobre a memória 

(teste comportamental). 

 Analisar o impacto de outros métodos de desnutrição sobre a potenciação da atividade 

elétrica cortical associada à DAC. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A – Protocolo do Animal 

 

Identificação do Animal 

Animal / Linhagem Rato / Wistar 

Data de Nascimento  

Sexo  

Gaiola  

Maternidade  

Marca  

Condição Experimental  

Dieta  

 

Evolução Ponderal 

Data Idade (dias) Peso (g) 

 7   

 14   

 21   

 30  

 60  

 90  

 

Registro da Depressão Alastrante Cortical   

Data do Experimento  

Peso do Animal no dia do Registro  

Idade do Rato (em dias)  

Anestésico (10ml/ml) 1000 mg/Kg de uretana + 40 mg/Kg 

de cloralose 

Dose / hora do anestésico  

Polígrafo  

Distância entre os eletrodos (a e p)  

Velocidade do papel  

Observações quanto à cirurgia  

 

 

Registro das amplitudes do ECoG 

Período  a p 

Antes da DAC 

(Período basal) 

 1
a 
hora   

 2
a 
hora   

Depois da DAC 

(Período DAC) 

 3ª hora    

 4ª hora   



 

 

61 

 

ANEXOS 

 

 

ANEXO A – Parecer da Comissão de Ética em Experimentação Animal da UFPE 
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