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Introdução: Na epilepsia do lobo temporal, crises epilépticas podem ser iniciadas nos córtices perirrinal e piriforme causando neurodegeneração nessas estruturas. Experimentalmente,
a epilepsia do lobo temporal pode ser estudada em modelos de status epilepticus gerado em
roedores. Até o momento, são escassas as informações sobre as características comportamentais do status epilepticus induzido por aplicação de pilocarpina na amígdala e sobre as alterações do córtex perirrinal e piriforme. Objetivos: Caracterizar comportamentalmente o status
epilepticus induzido por aplicação de pilocarpina na amígdala e, vinte e quatro horas após a
indução do status epilepticus, avaliar se ocorre degeneração neuronal dos córtices piriforme e
perirrinal. Material e Métodos: O status epilepticus foi induzido por aplicação de pilocarpina
(grupo status; n=7) na amígdala do lado direito de ratos Wistar. Os animais foram mortos por
eutanásia 24 horas após a aplicação de pilocarpina e seus cérebros foram processados com
Fluoro Jade C para detecção de neurônios em degeneração. No grupo controle (n = 6) foi
aplicada solução salina na amígdala e todo o resto do tratamento igual ao do grupo status. O
comportamento de todos os animais foi analisado durante quatro horas desde a aplicação da
injeção intracerebral da pilocarpina ou da solução salina. Resultados: O grupo controle não
apresentou crises epilépticas nem degeneração neuronal. Todos os animais com aplicação de
pilocarpina na amígdala apresentaram status epilepticus e nenhum deles morreu durante as 20
horas seguintes ao status. Dos animais estudados, 72% apresentaram crises generalizadas e
28% apresentaram crises parciais. Todos os animais do grupo status apresentaram degeneração neuronal nos córtices piriforme lateral e perirrinal do lado direito. Conclusão: O modelo
estudado é eficaz, pois apresenta baixa taxa de mortalidade, quando comparado a outros modelos experimentais da epilepsia do lobo temporal. As alterações comportamentais observadas
foram associadas a degeneração neuronal nos córtices perirrinal e piriforme.
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