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Introduc :

farmacoterapia. Entre estas intervenções, a estimulac
, acidente vascular cerebral e dor crônica. Objetivo: avaliar o
efeito da ETCC sobre as convulsões induzidas por pentilenotetrazol (PTZ) no modelo de
kindling em ratos; comparar o efeito da ETCC e do diazepam; e avaliar o efeito da associac
. Metodologia: para avaliar o efeito da ETCC no modelo
de kindling, ratos Wistar machos (60 dias) foram divididos em 6 grupos experimentais: SalPTZ, DZP3-PTZ, DZP0,15-PTZ, ETCC-Sal-PTZ, ETCC-DZP0,15-PTZ e Sham-Sal-PTZ. Os
grupos ETCC foram submetidos a 10 sessões de ETCC catodal

, diazepam (3 mg / kg; ip) ou diazepam (0,15 mg /
kg; ip) a cada 3 dias, 30 minutos antes da administrac
, os animais foram observados por
30 minutos quanto aos seguintes parametros: late
nica com
durac
Exato de Fisher e os dados de late
Generalizadas (GEE) seguido de Bonferroni (P ≤ 0.05). Este estudo foi aprovado pela
CEUA/HCPA (16-0265). Resultados:
kindling. No entanto a análise da late
(dia × grupo) e efeito do dia de
tratamento e do grupo.
: estes dados indicam que a ETCC
kindling em ratos. O efeito da ETCC catodal em um curto prazo ocorre devido a um aumento
do limiar de repouso neuronal, reduzindo a excitabilidade cortical característica da epilepsia.
Por outro lado, os efeitos em longo prazo envolvem a participação do fator neuronal derivado
do cérebro (BDNF) e de receptores glutamatérgicos NMDA em mecanismos de plasticidade
sináptica. Apoio financeiro: CAPES, CNPq, FIPE-HCPA.

