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Resumo 

 

Epilepsia e desnutrição são condições prevalentes nos países em desenvolvimento. 

Durante a infância, podem ser responsáveis por sérias alterações fisiológicas, bioquímicas e 

morfológicas no cérebro em desenvolvimento, acarretando danos cognitivos importantes. 

Estudos experimentais buscam determinar o possível efeito deletério da desnutrição sobre o 

sistema nervoso central. A desnutrição precoce é conhecida por aumentar a susceptibilidade 

ao desenvolvimento de crises convulsivas em indivíduos vulneráveis. Sugere-se que uma 

sensibilização envolvendo processos pró-inflamatório na desnutrição pode contribuir para o 

efeito. A ativação da sinalização inflamatória da interleucina-1  (IL-1 ) no início de uma 

ameaça patogênica representa uma resposta homeostática do cérebro e pode causar 

hiperexcitabilidade neuronal patológica através da produção e liberação excessiva de IL-1 . 

Nesse estudo investigamos os mecanismos inflamatórios envolvidos na susceptibilidade de 

crises convulsivas em animais desnutridos. 

O paradigma de desnutrição empregado consiste em limitar a lactação pela separação 

materna da prole. O período de privação inicia no dia pós-natal um (P1) em 2h, aumentando 

2h diariamente até atingir o máximo de 12h, terminando em P10. De P7 à P10 os animais 

foram submetidos a crises convulsivas com Fluorotil, bloqueador do receptor GABA , sendo 

induzidas cinco crises por dia com intervalo de 1h. Para cada animal a primeira crise tônico-

clônica foi registrada para verificação do limiar convulsivo. Os animais foram tratados com 

bloqueador da IL-1  (anti-IL-1 , i.p, 100µl/kg) e um antagonista do receptor de IL-1R (IL-

1RA, i.p, 20 µl/kg) 1h antes do início das crises. O imunoensaio e a técnica de 

imunofluorescência para detectar e localizar a IL-1  será realizado 1h após a última indução 

de crise convulsiva de amostras de hipocampo.  

Até o presente momento, demonstramos que a inibição da inflamação via IL-1 /IL-

1R não promoveu alterações no peso corporal dos animais. Quando avaliado a latência para o 

limiar de disparo de crises convulsivas, animais desnutridos apresentaram uma diminuição 

significativa comparados aos animais nutridos. A inibição inflamatória de IL-1  e de seu 

receptor IL-1R promoveram um aumento da latência para a indução de crises em animais 

desnutridos similar ao grupo nutrido. Nossos resultados sugerem que uma alteração da 

inflamação via IL-1  em animais desnutridos contribui para a susceptibilidade ao 

desenvolvimento de crises convulsivas. 
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