
 

NATASCHA CARDOSO DA FONSECA 
 

 

 

 

 

Estudo do perfil serotoninérgico no hipocampo de 
pacientes com epilepsia do lobo temporal 

 

 

 

Tese apresentada à Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo para obtenção do título 

de Doutor em Ciências 

 

Programa de Psiquiatria 

Orientadora: Profa. Dra. Kette Dualibi Ramos 

Valente 

 

 

 

 

São Paulo 

2018 

 



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Preparada pela Biblioteca da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

©reprodução autorizada pelo autor

Responsável: Eidi Raquel Franco Abdalla - CRB-8/4901

Fonseca, Natascha Cardoso da 
   Estudo do perfil serotoninérgico no hipocampo de
pacientes com epilepsia do lobo temporal  /
Natascha Cardoso da  Fonseca. -- São Paulo, 2018.
   Tese(doutorado)--Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo.
   Programa de Psiquiatria.
   Orientadora: Kette Dualibi Ramos Valente.

   Descritores: 1.Serotonina 2.Receptores de
serotonina 3.Epilepsia do lobo temporal 4.Hipocampo
5.Western blotting 6.Cromatografia líquida de alta
pressão 

USP/FM/DBD-297/18



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA



Dedicatória 

 
 

 

 

Aos meus pais, Márcia e Dimas (in memoriam), fonte de inspiração e base 

do que eu sou. 

 

Aos meus filhos, Giovana e Gabriel, que me motivam e dão um sentido 

especial ao meu viver. 

   

Ao meu esposo, Fabrício, companheiro e cúmplice desta caminhada. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS



Agradecimentos 

 
 

 

Uma tese nasce de uma ideia e um esforço e ganha forma através da 

persistência e dedicação. Mas ela não é resultado do trabalho de apenas um, 

pois muitos são os que contribuem para a sua realização. Gostaria de 

agradecer a todos os envolvidos, que participaram, de forma direta ou indireta 

neste trabalho.  

 

A minha orientadora, Prof. Dra. Kette Dualibi Ramos Valente, um exemplo de 

dedicação e competência no que faz. Obrigada pelo carinho, atenção e 

disponibilidade, me orientando e corrigindo (inúmeras vezes), sempre com 

muita paciência. Por ter sido mais que uma orientadora e professora, sempre 

compartilhando experiências profissionais e pessoais, com momentos 

agradáveis de conversas, conselhos, almoços e cafezinho.  

  

A Helena, pelos ensinamentos, colaboração, disponibilidade e muita paciência 

comigo, mesmo nos momentos de total descoordenação. Pelo socorro e 

direcionamento, quando me aventurei neste mundo laboratorial, 

completamente diferente do rotineiro. Sua ajuda foi fundamental para o 

desenvolvimento deste trabalho.  

 

A Leda Talib, chefe do Laboratório (LIM 27), pela receptividade, ao receber 

uma intrusa no seu ambiente de trabalho; por todo o apoio e orientação no 

mundo laboratorial e da neurociência básica.  

 

A toda a equipe e alunos do LIM27, local onde pude realizar este trabalho, por 

todo o aprendizado, e suporte necessário. Em especial, a Vanessa e Tamires, 

pelo auxílio nos momentos necessários; a Edivani, por ajudar a manter o 

laboratório em ordem após a minha bagunça.  

 

A Silvia de Vincentiis, pela sabedoria e pelo suporte, ao compartilhar suas 

experiências e me ajudar, até em questões burocráticas, e pela generosidade 

de ceder seu banco de dados.  

 

Aos amigos do Laboratório de Neurofisiologia Clínica: aos colegas e 

companheiros, Karenina Goldberg, Emanoella Faro e Rudá Alessi, pelas 

conversas e risadas, trazendo leveza e diversão aos momentos de 

aprendizado; a dra. Rosa Hassan e dra. Stella Tavares, pelos ensinamentos e 

companhia nos almoços; às funcionárias do Laboratório de Neurofisiologia 

Clínica Marly, Michelle e Célia, por todo o carinho e ajuda. Obrigada também a 



Agradecimentos 

 
 
amiga Karenina Goldberg, por, além do descrito, ter cedido suas atualizações 

ao banco de dados muito útil para este trabalho.  

 

A Eliza Fukushima e Isabel Ataíde, secretárias da pós-graduação, pelo apoio e 

suporte administrativo.   

 

Ao Bernardo dos Santos, pelas análises estatísticas e colaboração com minhas 

dúvidas de estatística. 

 

Aos pacientes, por terem cedido um pouco de si, com a esperança de avanços 

no conhecimento científico, tornando possível a execução deste trabalho.  

 

A minha família e amigos. 

 

A Giovana e Gabriel, filhos maravilhosos, que me mostraram como amar e 

cuidar incondicionalmente. Obrigada pela paciência com os momentos 

ausentes pelo trabalho, por tornarem os meus dias mais felizes, a minha vida 

mais completa e por serem uma incrível razão de viver.   

 

A Fabrício, marido e pai dedicado. Obrigada pelo amor e pela compreensão, 

por me estimular, apoiar e ajudar na realização deste trabalho; pela paciência e 

suporte nos momentos necessários de ausência pelo trabalho, cuidando dos 

nossos filhos e ajudando-os a compreender estes momentos.  

 

A Márcia, por ser uma mãe dedicada e carinhosa, um referencial de mulher 

forte, dinâmica e competente. Obrigada por estar sempre presente e disponível 

(mesmo quando longe), me ajudando nos momentos mais difíceis; pelos 

conselhos e, também, pelas críticas, que sempre visaram o meu crescimento; 

por todo o amor incondicional, amor de mãe, que pude compreender melhor 

depois de ter me tornado uma.  

 

A Dimas (in memoriam), por ter sido um pai presente e amoroso, um exemplo 

de honestidade e ética; por todos os conselhos, cuidado e proteção, por ter 

sido o porto seguro da família. Obrigada por instigar a fagulha do 

conhecimento, através de toda a sua curiosidade e interesse pela leitura e 

estudo; por me incentivar, mesmo nas decisões arriscadas. A falta é grande, 

mas sua presença será eterna em meu coração.  



Agradecimentos 

 
 
A meu irmão Tiago, por dar o exemplo e estímulo, ao ser o primeiro de ―nós‖ a 

terminar uma pós-graduação. Obrigada a você, Dani e minha afilhada Bia, 

pelos momentos de alegria, descontração e muito amor.  

 

A todos da família que sempre fizeram parte da minha vida: minha madrinha 

Ila, meus avós: Alice, Celina (in memoriam), Florêncio (in memoriam), João (in 

memoriam), tios, tias e primos. Obrigado a todos por todo carinho, amor e 

cuidado.  

 

Aos meus sogros, Bernadete e Delírio, por compreenderem minhas escolhas e 

pela ajuda com as crianças, enquanto escrevia esta tese.  

 

Aos amigos, distantes ou próximos, antigos ou novos; pelos momentos de 

lazer, desabafos e fuga da rotina.  

 



Epígrafe 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a 

um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no 

mínimo fará coisas admiráveis.‖ 

(José de Alencar)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMATIZAÇÃO ADOTADA



Normatização adotada 

 

 

Esta Tese está de acordo com as seguintes normas, em vigor no momento de 

sua publicação: 

Referências: adaptado de International Committee of Medical Journals Editors 

(Vancouver). 

Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina. Divisão de Biblioteca e 

Documentação. Guia de apresentação de dissertações, teses e monografias. 

Elaborado por Anneliese Carneiro da Cunha, Maria Julia de A. L. Freddi, 

Maria F. Crestana, Marinalva de Souza Aragão, Suely Campos Cardoso, 

Valéria Vilhena. 3ª ed. São Paulo: Divisão de Biblioteca e Documentação; 

2011. 

Abreviaturas dos títulos e periódicos de acordo com List of Journals Indexed 

in Index Medicus. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO



Sumário 

 

 Lista de abreviaturas e siglas............................................................  

 Lista de Figuras..................................................................................  

 Lista de Tabelas.................................................................................  

 Lista de Gráficos................................................................................  

 Resumo..............................................................................................  

 Summary............................................................................................  

1.0 INTRODUÇÃO................................................................................... 01 

1.1 Epilepsia .......................................................................................... 02 

1.2 Neurobiologia da Epilepsia............................................................... 05 

1.3 Epilepsia do Lobo Temporal e Esclerose Hipocampal..................... 06 

1.4 Epilepsia Temporal e Transtornos Psiquiátricos.............................. 09 

1.5 Sistema Serotoninérgico.................................................................. 14 

1.5.1 Serotonina........................................................................................ 14 

1.5.2 Receptores Serotoninérgicos........................................................... 16 

1.5.3 Transportador Serotoninérgico........................................................ 19 

1.5.4 Interação das vias monoaminérgicas............................................... 19 

1.6     Atividade Serotoninérgica na Epilepsia........................................... 21 

1.6.1 Modelos Animais.............................................................................. 21 

1.6.2 Estudos com Neuroimagem Funcional ........................................... 28 

1.6.3 Ensaios Clínicos  ............................................................................. 30 

1.6.4 Estudos em Tecido Humano ........................................................... 31 

1.7 Atividade Serotoninérgica nos Transtornos Psiquiátricos nos 

Pacientes com Epilepsia.................................................................. 
34 

2.0 JUSTIFICATIVA............................................................................... 37 

3.0 OBJETIVOS...................................................................................... 40 

3.1 Objetivo Geral.................................................................................... 41 



Sumário 

 

3.2 Objetivos específicos......................................................................... 41 

4.0 MATERIAL E MÉTODOS................................................................. 42 

4.1 Pacientes........................................................................................... 43 

4.1.1 Critérios de Inclusão........................................................................... 43 

4.1.2 Critérios de Exclusão......................................................................... 44 

4.1.3 Caracterização dos Pacientes........................................................... 44 

4.2 Cromatografia Líquida de Alta Pressão............................................ 
47 

4.2.1 Preparação do Hipocampo............................................................... 
47 

4.2.2 Técnica de Análise............................................................................ 47 

4.3 Western Blot...................................................................................... 49 

4.3.1 Preparação do Hipocampo............................................................... 49 

4.3.2 Técnica de Análise........................................................................... 49 

4.4 Análise Estatística............................................................................ 
52 

4.5 Aspectos Éticos................................................................................ 
53 

5.0 RESULTADOS................................................................................... 54 

5.1 Concentração de Serotonina............................................................. 55 

5.2 Densidade Receptores Serotoninérgicos......................................... 
58 

6.0 DISCUSSÃO...................................................................................... 66 

6.1 Variáveis Clínicas da Epilepsia......................................................... 68 

6.2 Transtorno Psiquiátrico...................................................................... 75 

6.3 Limitações do estudo......................................................................... 77 

7 CONCLUSÕES.................................................................................. 79 

8 ANEXOS............................................................................................ 82 

9 REFERÊNCIAS................................................................................. 124 

 APÊNDICE........................................................................................  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTAS



Lista de Abreviaturas e Siglas 

 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

5-HT   serotonina 

5-HTT   transportador de serotonina 

[11C]WAY100635 [carbonyl-11C]WAY-100635 

18F-FCWAY 18F-trans-4-fluoro-N-2-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-

yl]ethyl-N(2-pyridyl)cyclohexanecarboxamide 

([18F]MPPF)  4-(2’-methoxyphenyl)-1-[2’-(N-2‖-pyridinyl)-p-[18F] 

fluorobenzamido]ethylpiperazine 

BZD   benzodiazepínico 

CA   Corno de Amon  

CBZ   carbamazepina 

CTCG   crise tônico-clônico generalizada 

DA   dopamina 

DC   detergent compatible 

DSM   diagnostic and statistical manual of mental disorders 

DBA   Dilute Brown Non-Agouti  

EH   esclerose hipocampal 

ELT   epilepsia do lobo temporal 

ELT-EH  epilepsia do lobo temporal por esclerose hipocampal 

EME   estado de mal epiléptico 

FAE   fármaco antiepiléptico 

FLAIR   fluid attenuation inversion recovery 

FLX   fluoxetina 

GEPR   genetic epilepsy prone rats 

GLM   modelo linear generalizado 

HAL   haloperidol 

HClO4  ácido perclórico 

HPLC    high pressure liquid chromatography 

HS   hippocampal sclerosis  



Lista de Abreviaturas e Siglas 

 
 
ILAE   International League Against Epilepsy 

IRSN   inibidor de recaptação da serotonina e noradrenalina 

ISRS   inibidor seletivo de recaptação da serotonina 

LMT   lamotrigina 

MPPF   4-(2’-methoxyphenyl)-1-[2’-(N-2-pirydynyl)-p-

fluorobenzamido] 

-ethyl-piperazine 

MSO   metionina-sulfoximina 

mTOR   mammalian target of rapamycin 

NE   norepinefrina 

OXC   oxcarbazepina 

PET-CT  positron emission tomography computerized tomography 

PHT   fenitoína 

PB   fenobarbital 

RISP   risperidona 

SCID-4  structured clinical interview for the DSM-IV 

SER   sertralina 

SNC   sistema nervoso central 

SUDEP   sudden unexpected death syndrome 

T   Tesla 

TBS   tris-buffered saline 

TBS-T   tris-buffered saline - tween (polysorbate 20) 

TCG   tônico-clônico generalizada 

TLE   temporal lobe epilepsy 

TP   transtorno psiquiátrico 

TPM   topiramato 

VPA   ácido valpróico 

 

 



Lista de Tabelas 

 
 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 Caracterização dos pacientes................................................. 45 

Tabela 2 Média de 5-HT nos pacientes com e sem história de CTCG. 55 

Tabela 3 Modelo linear com distribuição gama analisando 

interferência do uso de antipsicóticos e duração da epilepsia 

na densidade do receptor 5-HT1A.......................................... 60 

Tabela 4 Análise de densidade receptor 5-HT6 nos pacientes com e 

sem história de EME............................................................... 62 



Lista de Figuras 

 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 Membrana de nitrocelulose após utilização do Ponceau...... 50 

Figura 2 Amostra de membrana incubada com 5-HTT......................... 52 

Figura 3 Cromatograma de paciente com e sem história de CTCG. 

Acima: paciente com história de CTCG. Acima: paciente 

sem história de CTCG. Pico de 5-HT em 5,4 minutos e pico 

de padrão externo de 7,6 minutos. Concentração de 5-HT 

(área preenchida em verde) no primeiro de 0,173 ng/mg e, 

no segundo, de 0,256 ng/mg................................................... 56 

Figura 4 Amostras de membranas incubadas com anticorpo anti-

receptor 5-HT1A, comparando paciente com diferentes 

durações de epilepsia............................................................. 59 

Figura 5 Amostras de membranas incubadas com anticorpo anti-

receptor 5-HT6, comparando a densidade do receptor entre 

pacientes com e sem história de EME. .................................. 62 

 

 



Lista de Gráficos 

 
 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 Caracterização dos pacientes................................................. 47 

Gráfico 2 Níveis de dispersão da concentração de serotonina.............. 55 

Gráfico 3 Concentração de 5-HT entre pacientes com e sem história 

de CTCG.................................................................................  60 

Gráfico 4 Gráfico de dispersão entre o receptor 5-HT1A e a duração 

da epilepsia............................................................................. 62 

 

 

 



Resumo 

 
 

 

RESUMO 

 

Fonseca NC. Estudo do perfil serotoninérgico no hipocampo de pacientes com 

epilepsia do lobo temporal [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2018.  

 

 

A epilepsia é a condição crônica mais prevalente dentre as doenças 

neurológicas, associada com taxas significativas de morbidade e mortalidade. 

Pacientes com epilepsia farmacorresistente possuem uma taxa de mortalidade 

2 a 3 vezes maior que indivíduos sem epilepsia. A epilepsia do lobo temporal 

(ELT) é a principal causa de epilepsia farmacorresistente nos adultos e também 

o protótipo da epilepsia cirurgicamente tratável, portanto, com uma maior 

acessibilidade para estudo de possíveis mecanismos epileptogênicos. 

Esclerose hipocampal (EH) é o achado neuropatológico mais comum em 

pacientes com ELT. Evidências, baseadas em experimentos animais e estudos 

em humanos, sugerem que as vias serotoninérgicas desempenham um 

importante papel na epileptogênese. Pacientes com ELT, causadas pela EH, 

apresentam uma maior prevalência de transtornos do humor e psicose 

contribuindo para uma pior qualidade de vida, com consequente impacto 

negativo nas respostas terapêuticas farmacológicas e cirúrgicas. Além disso, 

alguns estudos sugerem a existência de um mecanismo patogênico operante 

comum entre estas condições. Portanto, esta é um importante variável para 

análise.  O objetivo desse estudo foi correlacionar as variáveis clínicas da 

epilepsia e a presença de transtornos psiquiátricos coexistentes com a 

concentração de serotonina (5-HT), a densidade dos receptores 

serotoninérgicos e a densidade do transportador serotoninérgico (5-HTT) no 

hipocampo dos pacientes com ELT-EH, que foram submetidos à cirurgia devido 

à presença de epilepsia farmacorresistente. Foram avaliadas amostras de 44 

hipocampos de pacientes cirurgicamente tratados para ELT-EH. A 

concentração de 5-HT foi avaliada por cromatografia líquida de alta pressão 
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(HPLC) com detecção por fluorescência. 5-HTT e os receptores 

serotoninérgicos 5-HT1A, 5-HT2A, 5-HT6 e 5-HT7 foram avaliados por Western 

Blot. Níveis mais baixos de concentração de 5-HT estiveram associados com a 

presença de crises TCG (Wilcoxon-Mann-Whitney; p = 0.019). A densidade 

aumentada do receptor 5-HT1A esteve associada com maior duração da 

epilepsia (coeficiente de correlação de Spearman: p = 0.040) e a densidade 

diminuída do receptor 5-HT6 esteve associado com presença de EME 

(Wilcoxon-Mann-Whitney: p = 0.0027). A densidade dos receptores 5-HT2A e 

5-HT7 e do 5-HTT não estiveram associadas com variáveis clínicas da 

epilepsia. A concentração de 5-HT, a densidade dos receptores e a densidade 

de 5-HTT não estiveram associadas à presença dos transtornos psiquiátricos 

neste grupo de pacientes. Nossos achados sugerem que as vias 

serotoninérgicas estão associadas com mecanismos de epileptogênese. Não 

foi evidenciado associações entre as vias serotoninérgicas e a presença de 

comorbidades psiquiátricas neste grupo de pacientes com ELT-EH.   

 

Descritores: serotonina; receptores de serotonina; epilepsia do lobo temporal; 

hipocampo; western blotting; cromatografia líquida de alta pressão. 
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SUMMARY 

 

Da Fonseca NC. Study of serotonergic profile in temporal lobe epilepsy 

patients’ hippocampus [thesis]. São Paulo: ―Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo‖; 2018.  

 

Epilepsy is the most prevalent neurological condition and it is associated with 

significative morbidities and mortalities rates. Patients with refractory epilepsy 

have a 2- to 3-fold higher mortality rate than people without epilepsy. Temporal 

lobe epilepsy (TLE) is the most common form of adult drug-resistant epilepsy. It 

is also the prototype of a surgically treatable epilepsy and because of that it is 

the most accessible for studies focused in epileptogenesis. Hippocampal 

sclerosis (HS) is the most common neuropathological finding in patients with 

TLE. Evidences from experimental, clinical and image studies suggest that the 

serotonergic system play an important role in epileptogenesis. Patients with 

TLE-HS have a higher prevalence of mood disorder and psychosis contributing 

for a worse quality of life with and consequent negative impact in 

pharmacological and surgical responses.  Furthermore, studies suggest a 

common pathogenic mechanism operant in both conditions.  Therefore, this is 

an important analytical variable. The objective of this study was to correlate 

clinical variables of epilepsy and the presence of psychiatric disease with 

serotonin (5-HT) concentration, serotonergic receptor density and serotonergic 

transporter (5-HTT) density in the hippocampus of TLE-HS patients submitted 

for surgery due to refractory epilepsy. It was analyzed 44 hippocampal tissue 

samples from surgical treated TLE-HS patients. 5-HT concentration was 

assessed by high pressure liquid chromatography (HPLC) with fluorescence 

detection. 5-HTT and serotonergic receptors 5-HT1A, 5-HT2A, 5-HT6 and 5-

HT7 were assessed by Western Blotting. Lower levels of 5-HT concentration 

were associated with the presence of generalized tonic-clonic seizures 

(Wilcoxon-Mann-Whitney; p = 0.019). A higher 5-HT1A receptor density was 

associated with longer epilepsy duration (Spearman correlation coefficient: p = 

0.040). Lower 5-HT6 receptor density was associated with the presence of 



Summary 

 
 
status epilepticus (Wilcoxon-Mann-Whitney: p = 0.0027). 5-HT2A receptor, 5-

HT7 receptor and 5-HTT densities were not associated with clinical variables of 

epilepsy.  5-HT concentration, serotonergic receptors and transporter densities 

were not associated with the presence of psychiatric disease in this group of 

patients. Our findings suggest that the serotonergic pathways are associated 

with epileptogenesis mechanisms.  It was not evidenced any association 

between serotonergic pathways and psychiatric comorbidities in this group of 

TLE-HS patients.  

 

Descriptors:  serotonin; receptors, serotonin; epilepsy, temporal lobe; 

hippocampus; blotting, western; chromatography, high pressure liquid. 
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 ―A condição médica da Epilepsia é tão antiga quanto a existência 

humana‖ (Magiorkinis et al., 2010).  

As crises epilépticas e a epilepsia já foram descritas desde a 

Antiguidade, com relatos de até 2.000 anos antes de Cristo (Magiorkinis et al., 

2010). Entretanto, somente com os avanços da medicina, a partir do século 18 

e 19, as crenças e superstições religiosas foram abandonadas e deu-se o início 

do desenvolvimento da neurobiologia e das pesquisas sobre epilepsia 

(Magiorkinis et al., 2014). Hughlings Jackson (1835 – 1911) introduziu a base 

científica da epileptogênese e do conceito moderno de epilepsia, 

caracterizando a crise epiléptica como um evento desencadeado por uma 

descarga elétrica excessiva e súbita proveniente do córtex cerebral 

(Magiorkinis et al., 2014).  

 

 

1.1 Epilepsia  

 

A epilepsia é a condição crônica mais prevalente dentre as doenças 

neurológicas, associada com taxas significativas de morbidade e mortalidade. 

Apresenta uma prevalência aproximada de 4.3 a 7.2 para 1.000 em relação à 

população geral; com taxas mais elevadas, entre 10 para 1.000, nos países de 

baixa renda; e uma incidência entre 43 a 47 para 100.000 pessoas/ ano (Ablah 

et al., 2014; Giussani et al., 2014; Steer et al., 2014; Moshé et al., 2015). A taxa 

de mortalidade nos países de alta renda varia de 2 a 5 vezes em relação à
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 população geral, sendo maior nos primeiros anos após o diagnóstico da 

epilepsia (taxa de mortalidade prematura); chegando a aproximadamente 11 

comparada à população geral. Além disto, nos países de baixa renda, essa 

taxa pode aumentar significativamente (até 37 vezes) (Moshé et al., 2015). Nos 

pacientes com epilepsia, a taxa de mortalidade é maior nos pacientes que 

apresentam crises tônico-clônicas generalizadas com início focal (Rakitin et al., 

2011). 

O diagnóstico de epilepsia, de acordo com a proposta atual da 

International League Against Epilepsy - ILAE (Fisher et al., 2014), é definido por 

um dos seguintes critérios: 1. Pelo menos duas crises epilépticas não 

provocadas ou reflexas ocorrendo com uma diferença de tempo > 24 horas; 2. 

Uma crise epiléptica não provocada ou reflexa e uma probabilidade de novas 

crises epilépticas semelhante ao risco geral de recorrência (pelo menos de 

60%) após duas crises não provocadas; 3. Diagnóstico de uma síndrome 

epiléptica. 

A epilepsia é considerada farmacorresistente quando não houver 

controle das crises epilépticas, isto é, uma ou mais crises por mês, após 

tratamento com dois ou mais fármacos antiepilépticos (FAEs), adequadamente 

escolhidos e em doses máximas toleradas, seja em monoterapia ou de forma 

combinada (Beleza, 2009; Kwan e Sperling, 2009; Kwan et al., 2010).  

Os pacientes com epilepsia farmacorresistente possuem uma taxa de 

mortalidade 2 a 3 vezes maior do que os indivíduos sem epilepsia, sendo o 

fenômeno da morte súbita e inesperada na epilepsia (SUDEP) a principal 

causa de morte nesses pacientes, representando 7,5 a 17% de todas as 

mortes em epilepsia (Scorza e Tucci, 2015) e estando associada com um
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 aumento de 20 vezes do risco de morte súbita e inesperada nos pacientes 

com epilepsia (Kanner, 2013).   

Pacientes que não são responsivos ao tratamento com dois FAEs 

apropriados têm uma chance de resolução das crises com uma futura 

medicação em torno de 5 a 10% ao ano, sendo que esta remissão ainda pode 

não ser duradoura. Em contrapartida, nos pacientes apropriadamente 

indicados, mais de 70% apresentam uma resolução duradoura das crises 

epilépticas com o tratamento cirúrgico (Kwan e Sperling, 2009). Sendo assim, 

nos casos de epilepsia farmacorresistente confirmada, deve-se avaliar se a 

condição epiléptica se enquadra como cirurgicamente tratável e considerar as 

opções cirúrgicas disponíveis para o caso (Schmidt, 2009).  

A cirurgia de epilepsia parece ser um tratamento igualmente eficaz 

para pacientes com epilepsia farmacorresistente de diferentes idades, sexo e 

lateralidade do foco epiléptico; com idade variando de 10 a 60 anos e com 

incidências semelhantes entre os sexos e a lateralidade (Englot et al., 2013; 

Gonçalves-Ferreira et al., 2013; Josephson et al., 2013; Vannemreddy et al., 

2013). É observado um resultado satisfatório de longo prazo no controle das 

crises epilépticas nos pacientes com epilepsia farmacorresistente submetidos 

ao procedimento cirúrgico, incluindo pacientes com ELT-EH (Dorfer et al., 

2017; Krucoff et al., 2017; Holm et al., 2018), além de redução do risco de 

mortalidade prematura (Seymour et al., 2012). 
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1.2  Neurobiologia da Epilepsia 

 

A epileptogênese se refere ao desenvolvimento da epilepsia, ou seja, a 

sequência de eventos que culminam na predisposição de um cérebro para 

apresentar crises epilépticas (Scharfman, 2007). Está relacionado com um 

processo crônico, no qual ocorrem uma série de mudanças bioquímicas e 

estruturais no tecido nervoso (Sendrowski e Sobaniec, 2013). É o processo que 

associa injúrias cerebrais ou outros fatores de risco a um subsequente 

aparecimento da epilepsia (Goldberg e Coulter, 2013). Na epilepsia, assume-se 

que um grupo de neurônios se tornam hiperexcitáveis, favorecendo o 

aparecimento de descargas anormais (Scharfman, 2007).  

A epileptogênese é constituída por três fases: a primeira caracterizada 

por um insulto inicial ou uma lesão cerebral aguda; a segunda caracterizada 

por um período de maturação do foco epiléptico e a última fase caracterizada 

pela instalação da epilepsia. Estes mecanismos epileptogênicos resultam em 

uma redução do limiar convulsivo, até que a crise epiléptica ocorre em resposta 

a fatores precipitantes (Engel et al., 2013; Sendrowski e Sobaniec, 2013).  

Acredita-se que os mecanismos responsáveis pelo desenvolvimento da 

epilepsia sejam multifatoriais, e que a epileptogenicidade, ou seja, a 

probabilidade de uma crise epiléptica ocorrer, não seja estática, sendo que o 

grau de epileptogenicidade pode variar com o tempo (Engel et al., 2013). 
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1.3 Epilepsia do Lobo Temporal e Esclerose Hipocampal 

 

A ELT é o tipo mais frequente de epilepsia sintomática do adulto. O lobo 

temporal é a estrutura mais epileptogênica do cérebro, sendo a maioria das 

crises temporais originados das estruturas mesiais e envolvendo 

predominantemente uma desregulação hipocampal, gerada por uma 

hiperexcitabilidade neuronal (Fisher et al., 1998; Tatum, 2012). Na ELT-EH, as 

crises se caracterizam por início com sensações víscero-sensoriais (em 

especial mal-estar epigástrico), medo, ansiedade, sensações dismnésticas, 

como deja vu ou jamais vu, ou mais raramente alucinações gustativas e 

olfativas. Em seguida, se observa uma parada comportamental e alterações 

variáveis da perceptividade; podendo o paciente apresentar olhar fixo e perda 

parcial ou completa da responsividade. Os automatismos orofaciais e manuais 

são comumente observados, com ocasional postura distônica contralateral ao 

hemisfério de origem das crises epilépticas; não sendo comum a generalização 

secundária destas.  Outras características comuns são crises com duração 

prolongada e presença de algum grau de disfunção cognitiva e de linguagem 

pós-ictal (Andrade-Valença et al., 2006; Malmgren e Thom, 2012)).  

Aproximadamente 60% dos casos de ELT são causados pela esclerose 

de hipocampo (EH), com elevada proporção de pacientes com crises 

fármacorresistentes (Andrade-Valença et al., 2006). Dos casos com ELT 

submetidos à cirurgia de epilepsia, a incidência de EH é de aproximadamente 

33 a 48% (Blümcke, 2009; Blümcke et al., 2012; Blümcke et al., 2013). 

A etiologia da EH ainda não está bem esclarecida. Acredita-se que ela 

seja multifatorial; possivelmente ocorrendo secundária a uma susceptibilidade 
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genética, associado a outros fatores. A ELT-EH é tipicamente considerada 

como um transtorno adquirido, resultado de insulto a um cérebro previamente 

normal (Goldberg e Coulter, 2013). A ELT-EH induzida pode ser causada por 

crises febris prolongadas, entretanto, esta evolução com atrofia hipocampal 

ocorre na minoria dos casos. Além disto, há a forma familiar de ELT, cuja 

etiologia é presumidamente genética (Goldberg e Coulter, 2013). Portanto, este 

ainda é um assunto controverso (Thom, 2014).  

A formação hipocampal é uma estrutura anatômica com três camadas 

de alocórtex com uma organização lamelar, compreendendo o giro denteado, o 

hipocampo propriamente dito e o subículo. O hipocampo faz parte do sistema 

límbico, com um papel fundamental nos processos emocionais, 

comportamentais e de memória. O hipocampo, propriamente dito, também 

conhecido como corno de Amon (CA), está localizado na face mesial do lobo 

temporal e pode ser dividido em cabeça, corpo e cauda. Histologicamente, seu 

córtex pode ser dividido em quatro setores: CA1 a CA4 (Sendrowski e 

Sobaniec, 2013). O setor CA1 corresponde a maior parte da camada de células 

piramidais, com seus neurônios amplamente distribuídos, estando em 

continuidade com o subículo.  O setor CA2 é o mais estreito e com neurônios 

densamente distribuídos. O setor CA3 apresenta neurônios em arranjo radial 

formam a curva do hipocampo e o setor CA4 se localiza dentro da concavidade 

do giro denteado, compreendendo neurônios grandes, como as células 

ovoides. As regiões CA3 e CA4 recebem numerosos axônios das células 

granulares do giro denteado, chamadas fibras musgosas (Malmgren e Thom, 

2012). 
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O achado característico da EH é uma perda segmentar dos neurônios 

piramidais, associada com um padrão grave de gliose dos astrócitos. De 

acordo com a ILAE (Blümcke et al., 2013) ela pode ser dividida em 3 diferentes 

subtipos histopatológicos:   

● Tipo I: o segmento CA1 do hipocampo é mais gravemente afetado, com perda 

neuronal em > 80%. Outros segmentos também apresentam perdas neuronais 

significativas, afetando 30 a 50% dos neurônios piramidais do segmento CA2; 

30 a 90% dos neurônios no segmento CA3 e 40 - 90% no segmento CA4. Além 

disto, o giro denteado geralmente apresenta uma perda em torno de 50 - 60% 

de células granulares. Este é o tipo mais comum de EH, presente em 60 - 80% 

dos casos de ELT cirurgicamente tratados.  

● Tipo II: perda neuronal predominante no segmento CA1, em torno de 80%, com 

os outros segmentos demonstrando uma perda celular leve, apenas 

evidenciada por análise qualitativa; sendo no segmento CA2 e CA3 <20% e no 

segmento CA4 < 25%. Este tipo é incomum, sendo observado em 5 a 10% dos 

casos de ELT.  

● Tipo III: perda neuronal predominante no segmento CA4, de aproximadamente 

50%, e no giro denteado, em torno de 35%. Os demais segmentos demonstram 

uma perda de: CA1 <20%, CA2 <25% e CA3 <30%. Também um tipo raro de 

EH, evidenciada em cerca de 4 - 7.4% dos casos.  

O diagnóstico de EH é realizado através da avaliação com ressonância 

magnética de encéfalo, sendo caracterizado predominantemente pela atrofia 

hipocampal nas imagens ponderadas em T1 e hipersinal hipocampal nas
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 imagens ponderadas em T2 (Camacho e Castillo, 2007; Menzler et al., 2010; 

Blümcke et al., 2013).  

Embora alguns casos de ELT-EH evoluam com crises epilépticas 

controladas ou pouco frequentes, muitos dos pacientes são 

farmacorresistentes. Nestes pacientes, o tratamento cirúrgico pode ser uma 

boa opção terapêutica, com relatos do controle das crises epilépticas em 2/3 

dos pacientes, nos 2 a 3 primeiros anos e 57% em 5 anos (Thom, 2014).  

O sucesso cirúrgico depende da remoção da área epileptogênica no 

lobo temporal (Sagher et al., 2012); sendo o objetivo cirúrgico que isso ocorra 

sem causar déficits neurológicos permanentes (Beleza, 2009). Já foram 

desenvolvidas diferentes abordagens para acesso à região mesial temporal, 

sendo a lobectomia temporal anteromesial e a amigdalohipocampectomia 

seletiva as técnicas preferencialmente utilizadas (Sagher et al., 2012).   

A lobectomia temporal anteromesial consiste na ressecção limitada da 

porção anterior e neocortical do lobo temporal e a ressecção mais extensa das 

estruturas temporais mesiais (amígdala, hipocampo e giro parahipocampal). 

Alternativamente, pode ser realizada uma cirurgia mais seletiva denominada 

amigdalohipocampectomia, preservando ao máximo o neocórtex temporal 

(Sagher et al., 2012; Gonçalves-Ferreira et al., 2013; Josephson et al., 2013).  

 

1.4 Epilepsia Temporal e Transtornos Psiquiátricos 

 

A prevalência dos transtornos psiquiátricos nos pacientes com 

epilepsia varia amplamente, com taxas entre 19 a 80%. A maior prevalência é 

observada nos pacientes em avaliação pré-cirúrgica referidos aos centros 
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terciários e a menor nos estudos populacionais. A grande variabilidade pode 

ser explicada pela grande heterogeneidade dos estudos. Entretanto, apesar 

disso, há um consenso de que os distúrbios psiquiátricos são mais prevalentes 

nos pacientes com epilepsia (García-Morales et al., 2008).  

Em um estudo populacional, realizado no Canadá, foi identificada uma 

prevalência da presença de transtorno psiquiátrico nos pacientes com epilepsia 

de 23.5% em 12 meses e 35,5%, ao longo da vida, sendo as prevalências ao 

longo da vida de 24,4% para transtornos do humor, 17,4% para transtorno 

depressivo maior, 22,8% para distúrbios de ansiedade e 6,6% de síndrome do 

pânico ou agorafobia; além de uma taxa de ideação suicida de 25%, para 

pacientes com epilepsia e 13.3% naqueles sem epilepsia (Tellez-Zenteno et al., 

2007).  

Num estudo de revisão não sistemática da literatura, os transtornos 

depressivos representaram a comorbidade psiquiátrica mais frequente nos 

pacientes com epilepsia (30%), seguido por transtornos de ansiedade (10 - 

25%), transtornos psicóticos (2 - 7%) e transtornos de personalidade (1 - 

2%)(Gaitatzis et al., 2004).  

As comorbidades psiquiátricas são mais frequentes nas epilepsias 

focais, em especial na ELT, com taxas de prevalência de depressão, ansiedade 

e psicose significativamente maiores, quando comparadas a outros tipos de 

epilepsia (Perini et al., 1996; Matsuura et al., 2003). 

Pacientes com ELT- EH apresentam uma maior prevalência de 

transtornos do humor e psicose (Briellmann et al., 2007; D'alessio et al., 2009; 
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Gonçalves e Cendes, 2011) com consequente impacto negativo nas respostas 

terapêuticas farmacológicas e cirúrgicas.  

Segundo Hitiris et al. (2007), a presença de transtorno psiquiátrico 

pode ser um fator preditivo de farmacorresistência. A depressão representou 

85% dos diagnósticos psiquiátricos, em pacientes com epilepsia seguidos por 

20 anos, e foi associada, por si só, como um fator de risco para pior resposta.   

Kanner et al. (2009) demonstraram que o histórico de depressão 

crônica foi um preditivo de pior resposta ao tratamento cirúrgico considerando-

se a remissão das crises epilépticas, após o seguimento de 100 pacientes com 

ELT-EH submetidos à lobectomia temporal anterior, com um período de 

acompanhamento médio de 8.3 ± 3.3 anos.  

Koch-Stoecker et al. (2017) encontraram que as taxas de controle das 

crises nos pacientes submetidos à ressecção do lobo temporal, para 

tratamento da epilepsia, foram significativamente maiores nos pacientes com 

epilepsia sem transtornos psiquiátricos associados, quando comparados com 

pacientes com epilepsia e à presença de transtornos psiquiátricos (depressão, 

psicose e/ou transtornos de personalidade).  

A presença de transtornos psiquiátricos representa um fator de risco 

independente para uma pior qualidade de vida nos pacientes com epilepsia 

(Anhoury et al., 2000; Aydemir et al., 2004; Pugh et al., 2005). Além disso, as 

comorbidades psiquiátricas associadas com maior risco de suicídio são 

relativamente frequentes nos pacientes com epilepsia, sendo o suicídio 

responsável por 12% das mortes prematuras desse grupo (Kanner, 2013).   

Fazel et al. (2013), em um estudo populacional realizado na Suécia, 

observou que a mortalidade prematura era aproximadamente 11 vezes mais



Introdução 12 

 

 frequente nos pacientes com epilepsia, quando comparados com a população 

geral e com irmãos saudáveis. As chances de morte prematura por causas 

externas, que incluíam suicídio e acidentes, foi 3 vezes maior nos pacientes 

com epilepsia. Nos pacientes com epilepsia que tiveram morte prematura por 

causas externas, comorbidades psiquiátricas foram documentadas em 

aproximadamente 75%, sendo a depressão e o abuso de substâncias as 

principais comorbidades encontradas.  

Os transtornos psiquiátricos frequentemente se apresentam de forma 

diferenciada nos pacientes com epilepsia quando comparados a pacientes sem 

epilepsia, apresentando uma estreita relação entre o aparecimento dos 

sintomas psiquiátricos com a ocorrência de crises epilépticas.  Por conta disto, 

os sintomas psiquiátricos podem ser classificados em relacionados ao evento 

ictal (pré-ictais, ictais e pós ictais) e interictais. Os sintomas pré-ictais são 

aqueles que aparecem precedendo uma crise epiléptica em até 2 dias; os 

sintomas interictais são aqueles que estão presentes independente da 

presença de crises; os ictais são aqueles que aparecem como manifestação da 

crise epiléptica e os pós ictais os que ocorrem dentro dos cinco dias após uma 

crise epiléptica (García-Morales et al., 2008; Kanner, 2009).    

A etiologia das comorbidades psiquiátricas nos pacientes com epilepsia 

é multifatorial, envolvendo fatores neurobiológicos e psicossociais (Kanner, 

2005; 2009). 

Os determinantes neurobiológicos incluem a idade de início da 

epilepsia, a frequência e a gravidade das crises epilépticas, o tipo de epilepsia, 

a localização do foco epiléptico e as medicações em uso, tendo em 

consideração tanto o tipo, quanto o número (Kanner, 2005; 2008). 
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Os possíveis fatores psicossociais incluem estigma percebido, número 

elevado de eventos estressores prévios, não aceitação da epilepsia, estresse 

financeiro, problemas profissionais e início precoce da epilepsia (Kanner, 2008; 

2009).  

Vários estudos mais demonstram uma relação bidirecional entre 

epilepsia e os transtornos psiquiátricos (Kanner, 2005; Pineda et al., 2010; 

Kanner, 2011). Os transtornos depressivos não são restritos aos pacientes com 

crises epilépticas farmacorresistentes e, frequentemente, precedem o início das 

crises (Forsgren e Nyström, 1990; Hesdorffer et al., 2000). Além disto, não 

somente pessoas com epilepsia têm maior risco de desenvolver transtornos 

depressivos, mas pacientes com transtornos depressivos têm chances 3 a 7 

vezes maiores de desenvolver epilepsia (Forsgren e Nyström, 1990; Hesdorffer 

et al., 2000; Hesdorffer et al., 2006).   

Estudos com modelos animais, neuroimagem funcional e post-mortem 

em humanos sugerem a existência de um mecanismo patogênico operante 

comum entre estas condições (Cheetham et al., 1990; Stockmeier et al., 1998; 

Toczek et al., 2003; Savic et al., 2004; Lothe et al., 2008; Kandratavicius et al., 

2013). Os mecanismos patológicos comuns incluem anormalidades no 

potencial de ligação de receptores de diversos neurotransmissores do sistema 

nervoso central (SNC), especialmente os de serotonina e anormalidades 

funcionais nos lobos temporais e frontais, incluindo diminuição de receptores 

de 5-HT nas estruturas mesiais, núcleo da rafe, tálamo e giro cíngulo (Drevets 

et al., 1999; Sargent et al., 2000; Kanner, 2005; Hasler et al., 2007; Kanner, 

2009; 2011). 
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1.5 Sistema Serotoninérgico 

 

O sistema de neurotransmissão serotoninérgica é constituído por 

grupos morfologicamente heterogêneos de neurônios localizados no tronco 

encefálico, predominantemente nos núcleos da rafe, e apresentam um sistema 

axonal complexo, que inerva virtualmente todas as regiões do SNC; formando 

um sistema com projeções difusamente organizados (Törk, 1990).  

Esse sistema difuso de inervação do sistema serotoninérgico, explica 

porque a 5-HT e seus receptores são importantes na regulação de virtualmente 

todas as funções cerebrais e, também, porque as alterações na regulação das 

suas vias já foram associadas à patogênese de diversos transtornos 

neurológicos e psiquiátricos (Mann, 1999; Berger et al., 2009).  

 

1.5.1 Serotonina 

 

A 5-HT é uma indolamina massivamente sintetizada no trato 

gastrointestinal, predominantemente pelas células enterocromafins, com uma 

pequena porcentagem sintetizada no SNC. Apesar disto e do fato de também 

exercer um papel na agregação plaquetária, motilidade intestinal, dentre outras 

possíveis funções, a sua função primordial é a de neurotransmissão (Mann, 

1999; Charnay e Léger, 2010; Lv e Liu, 2017). A 5-HT é um neurotransmissor 

monoaminérgico sintetizado no núcleo da rafe do tronco encefálico, a partir do 

aminoácido essencial triptofano (Alenina e Klempin, 2015). Aproximadamente 
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30 a 80% dos neurônios do núcleo da rafe sintetizam 5-HT (Hecimovic et al., 

2001).   

Após sua síntese, a 5-HT é armazenada em vesículas sinápticas e 

carreadas, pelas fibras serotoninérgicas ascendentes para regiões corticais, 

límbicas e do tronco encefálico, incluindo a formação hipocampal (Berger et al., 

2009; Alenina e Klempin, 2015). O hipocampo, assim como todo o sistema 

límbico, é o principal alvo das vias aferentes serotoninérgicas (Berumen et al., 

2012). As vias serotoninérgicas da rafe-hipocampo desempenham um papel 

importante na regulação do humor (Carr e Lucki, 2011). A principal teoria 

neurobiológica da depressão, a clássica ―hipótese monoaminérgica da 

depressão‖, associa uma alteração da neurotransmissão monoaminérgica, com 

depleção de serotonina, noradrenalina e dopamina, como uma das principais 

causas os sintomas depressivos (Köhler et al., 2016; Ferrari e Villa, 2017).  

A liberação da 5-HT pelos neurônios da rafe é regulada por 

mecanismos intrínsecos e extrínsecos. O mecanismo mais eficiente consiste na 

alça curta (feedback) auto inibitória que envolve receptores somatodendríticos 

5-HT1A. A ativação dos autorreceptores 5-HT1A da rafe pela liberação local de 

5-HT inibe a descarga de neurônios serotoninérgicos e posterior liberação do 

neurotransmissor (Carr e Lucki, 2011).   

As monoaminas, como a 5-HT, produzem seus efeitos induzindo 

mudanças bioquímicas complexas nos neurônios pós-sinápticos do SNC, 

através da interação com proteínas sinalizadoras - proteína G - dentro da 

membrana celular pós-sináptica (Carr e Lucki, 2011).   
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1.5.2 Receptores Serotoninérgicos 

 

Todas as regiões encefálicas expressam múltiplos receptores 

serotoninérgicos, sendo que cada neurônio pode expressar múltiplos tipos de 

receptores serotoninérgicos (Berger et al., 2009). Todas famílias de receptores 

serotoninérgicos estão expressas no hipocampo (Berumen et al., 2012).   

Os receptores serotoninérgicos são os mais numerosos e diversos do 

sistema dos receptores de transmissão monoaminérgica. Atualmente, sete 

famílias distintas de receptores serotoninérgicos já foram identificadas (5-HT1, 

5-HT2, 5-HT3, 5-HT4, 5-HT5, 5-HT6 e 5-HT7) e inúmeras subpopulações já 

foram descritas. Os receptores 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT4, 5-

HT6 e 5-HT7 já foram associados à regulação do humor e relacionados a 

transtornos psiquiátricos (Pytliak et al., 2011).  

Os receptores 5-HT1 são subdivididos em 5 subgrupos: 5-HT1A, 5-

HT1B, 5-HT1D, 5-HT1E e 5-HT1F. Eles são, em sua maioria, porém não 

exclusivamente, associados com proteínas Gi/G0 e inibem a produção de 

AMPc (Pytliak et al., 2011). 

Os receptores 5-HT1A são os mais amplamente distribuídos de todos 

os receptores serotoninérgicos. No SNC, os receptores 5-HT1A estão 

presentes em maior densidade no córtex cerebral, hipocampo, septo, amígdala 

e núcleo da rafe. No SNC, eles agem como autorreceptores e receptores 

polissinápticos. No córtex, estes agem como autorreceptores, bem como 

receptores polissinápticos. Estes receptores estão envolvidos na inibição da 

descarga de neurônios, regulação da produção de ACTH e regulação do
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 comportamento e fome (Wang et al., 2009), sendo que, possivelmente, 

desempenham um papel importante no desenvolvimento da ansiedade 

(Klemenhagen et al., 2006), o que é corroborado pelo uso de antagonistas do 

receptor 5-HT1A no tratamento da ansiedade e depressão.  

Os receptores 5-HT2 são subdivididos em 3 classes: 5-HT2A, 5-HT2B 

e 5-HT2C. Estes são os principais subtipos de receptores excitatórios entre os 

receptores acoplados à proteína G para 5-HT. Entretanto, o receptor 5-HT2A 

pode ter um efeito inibitório em certas áreas, como o córtex visual e 

orbitofrontal (Pytliak et al., 2011).   

Os receptores 5-HT2A são expressos em muitos tecidos centrais e 

periféricos. No SNC, os receptores 5-HT2A estão presentes principalmente no 

córtex, claustro e gânglios da base (Pytliak et al., 2011). Sua ativação no córtex 

pré-frontal, região cujo metabolismo está alterado nos pacientes com 

esquizofrenia, modula a liberação de dopamina e GABA (Feng et al., 2001; 

Bortolozzi et al., 2005). Antagonistas do receptor 5-HT2A, com diferentes sítios 

de afinidade (como risperidona, seroquel, olanzapina), são utilizados no 

tratamento da esquizofrenia, e já foram relacionados com a presença de 

sintomas obsessivos compulsivos nestes pacientes (Kim et al., 2009). 

O receptor 5-HT6 está localizado predominantemente no encéfalo, 

onde está acoplado ao estímulo de uma adenil ciclase (Carr e Lucki, 2011). 

Duas variantes do receptor 5-HT6 já foram descritas. A variante completa é 

composta por 440 aminoácidos e predomina nas áreas límbicas e nas zonas 

cerebrais extrapiramidais. A segunda variante possivelmente resulta de uma 

deleção da primeira, contendo 286 aminoácidos e predominando no caudado e 

substância negra. A importância clínica exata dos receptores 5-HT6 permanece
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 ainda incerta (Pytliak et al., 2011).  Existem evidências que este receptor 

regula a liberação de inúmeros neurotransmissores, como a acetilcolina, 

norepinefrina, ácido gaba-aminobutírico e dopamina, que proveem um 

mecanismo adicional para sua possível efetividade no tratamento de 

transtornos psiquiátricos. Inúmeros antidepressivos (amitriptilina, imipramina, 

doxepina) e alguns antipsicóticos atípicos (olanzapina, quetiapina, clozapina) 

agem como antagonistas dos receptores 5-HT6, embora sem seletividade, 

sugerindo uma possível associação entre estes receptores e certos transtornos 

psiquiátricos. 

Os receptores 5-HT7 são compostos por 445 aminoácidos e aumentam 

a ativação da Adenil ciclase via proteína Gs. Ele também ativa a AMP quinase. 

Existem 5 isoformas do receptor (5-HT7A-D), que diferem entre si pelo seu 

terminal C (Pytliak et al., 2011). Três destas variantes foram identificadas em 

humanos, designadas como 5-HT7a, 5-HT7b e 5-HT7c (Leopoldo et al., 2011). 

Todos exibem as mesmas propriedades farmacológicas e são expressos em 

vasos, músculos lisos extravasculares e SNC. Antipsicóticos atípicos, como a 

clozapina, e antidepressivos possuem grande afinidade por receptores 5-HT7. 

Antagonistas dos receptores 5-HT7 mimetizam efeitos dos inibidores seletivos 

de recaptação da 5-HT e podem ser aplicados no tratamento da depressão e 

transtornos do sono (Mnie-Filali et al., 2007).  No estudo de Witkin et al. (Witkin 

et al., 2007), realizado com ratos deficientes de receptor 5-HT7, os autores 

demonstraram que estes ratos possuíam uma redução do limiar para crises 

epilépticas, quando comparados a ratos selvagens.  
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1.5.3 Transportador Serotoninérgico 

 

O transportador serotoninérgico (5-HTT) age como o primeiro 

mecanismo de remoção de 5-HT da fenda sináptica, ação essa dependente de 

ATP (Veenstra-Vanderweele et al., 2000; Charnay e Léger, 2010). No SNC, o 

5-HTT é o mecanismo controlador predominante da intensidade e duração da 

neurotransmissão serotoninérgica (Daws e Gould, 2011). Ele se localiza nos 

terminais pré-sinápticos de células do SNC, bem como em axônios e corpos 

celulares de células serotoninérgicas da rafe. Os antidepressivos tricíclicos e os 

inibidores de recaptação de 5-HT desempenham como um de seus 

mecanismos de ação a inibição do transportador de 5-HT, efeito corroborado 

por estudo com Tomografia Computadorizada por Emissão de Pósitrons (PET-

CT) nos pacientes com transtorno depressivo maior (Lundberg et al., 2012).  

O gene humano do 5-HTT está localizado no cromossoma 17q11.1-q12 

e consiste em 14 exons. Diversos polimorfismos do gene do 5-HTT já foram 

relatados como associados com transtornos psiquiátricos, além de ELT (Manna 

et al., 2007; Charnay e Léger, 2010).  

 

 

1.5.4 Interação das vias monoaminérgicas 

 

 Estudos demonstram evidências de que as vias de neurotransmissão 

monoaminérgica que envolvem a 5-HT, norepinefrina (NE) e a dopamina (DA) 

exercem um papel na regulação da cognição, do humor, das emoções, dentre
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 outros.  Essas vias formam sistemas individuais, com núcleos distintos, que, 

entretanto, possuem uma neuroanatomia consistente com interconexões e 

interações funcionais robustas, através de suas projeções para o prosencéfalo, 

formando uma rede complexa de inervações sobrepostas. Além disso, existem 

conexões entre os núcleos monoaminérgicos do prosencéfalo, propiciando uma 

coordenação entre suas atividades neuronais (Hamon e Blier, 2013; Hensler et 

al., 2013).  

 Interações funcionais entre essas vias também já foram relatadas, com 

demonstrações do 5-HT exercendo um uma influência negativa nos sistemas 

da NE e DA, através de mecanismos mediados pelos receptores 5-HT2A e 5-

HT2C, respectivamente. Além de influências complexas, positivas e negativas, 

do sistema da NE sobre neurotransmissão serotoninérgica, através dos 

receptores adrenérgicos α1 e α2 (Hamon e Blier, 2013).   

 Evidências sugerem que neurônios dopaminérgicos na substância 

negra parte compacta, na área tegmental ventral, além de terminações 

dopaminérgicas, incluindo o núcleo accumbens, córtex pré-frontal medial, 

amígdala, corpo estriado e tubérculo olfatório, são inervados por células 

contendo 5-HT, que controlaria a atividade do sistema dopaminérgico, 

predominantemente de forma fásica e excitatória, excetuando-se pelo receptor 

5-HT2C, que parece ter uma ação tônica, e, como descrito anteriormente,  

inibitória (De Deurwaerdère e Di Giovanni, 2017).  
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1.6 Atividade Serotoninérgica na Epilepsia 

 

Há evidências, baseadas em experimentos animais e estudos em 

humanos, envolvendo neuroimagem funcional, ensaios clínicos ou 

experimentos em tecido cortical, de que as vias serotoninérgicas 

desempenham um importante papel na epileptogênese.  

 

1.6.1 Modelos Animais 

 

Estudos com modelos animais são fundamentais para um maior 

conhecimento sobre as patologias humanas. Esses estudos têm contribuído 

significativamente para uma maior compreensão dos mecanismos de 

epileptogênese e de ação de fármacos antiepilépticos (Avanzini, 1995).  

O modelo de ratos geneticamente propensos à epilepsia (GEPR) é um 

modelo animal de estudo da epilepsia, no qual a predisposição para crises é 

induzida através de estímulo sonoro. Além disso, eles também exibem limiares 

diminuídos para indução de crises epilépticas por uma variedade de outros 

métodos, incluindo hipertermia, eletrochoque, drogas convulsivas, e kindling. 

Observam-se duas linhagens com diferentes expressões de gravidade e 

manifestações: a linhagem GEPR-3, de gravidade moderada, na qual a 

resposta ao estímulo sonoro ocorre através de crises clônicas generalizadas; e 

a linhagem GEPR-9, com crises graves e que responde ao estímulo sonoro 

através de crises tônicas extensoras (Faingold, 1988; Dailey et al., 1989; Jobe 

et al., 1995).  Esse modelo animal, possui uma depleção de 5-HT no sistema 

nervoso central que parece desempenhar um importante papel na 
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susceptibilidade às crises epilépticas (Jobe et al., 1982; Jobe et al., 1986; 

Dailey, Mishra, et al., 1992; Kumar et al., 2016). Foi demonstrado que a 

administração de medicações, que diminuem ainda mais estas concentrações, 

levam à maior gravidade das crises epilépticas (Jobe et al., 1981; Mishra et al., 

1988).  

Estudos em linhagens de GEPR evidenciaram um efeito 

anticonvulsivante dos fármacos inibidores seletivos de recaptação da 5-HT, 

com evidências sugerindo que esta ação está relacionada com mecanismos 

serotoninérgicos (Dailey, Yan, et al., 1992; Yan et al., 1994). Browning et al. 

(1997) demonstraram que o aumento extracelular de 5-HT observado após a 

administração concomitante do ISRS com um antagonista do receptor 5-HT1A 

tem um papel importante para o efeito anticonvulsivante da fluoxetina. Além 

disso, um fator importante associado com o efeito anticonvulsivante da 

carbamazepina, em ambas as linhagens de GEPR, está associado com a 

liberação de 5-HT, com subsequente aumento de 5-HT extracelular, 

evidenciando uma relação da 5-HT na supressão de crises epilépticas (Yan et 

al., 1992; Dailey et al., 1997).  

Outro importante modelo animal de ELT, o modelo da pilocarpina, 

também evidencia o papel das vias serotoninérgicas na epileptogênese. A 

pilocarpina é um potente agonista muscarínico, sendo que a sua administração 

sistêmica em ratos e camundongos promove uma série de alterações que 

reproduzem as características principais da ELT. O desenvolvimento do 

modelo ocorre em três fases distintas: na fase aguda observam-se crises 

límbicas que evoluem para estado de mal epiléptico (EME); uma fase 

silenciosa, onde ocorre normalização progressiva das alterações
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 comportamentais e eletroencefalográficas; e uma fase crônica, caracterizada 

por crises espontâneas recorrentes (Cavalheiro, 1995; Scorza et al., 2009). 

Cavalheiro et al. (1994) demonstraram que na fase aguda ocorre um aumento 

dos níveis de 5-HT. Este achado foi corroborado por Lin et al. (2013), que além 

do aumento de 5-HT na fase aguda, observaram uma diminuição significativa 

destes níveis, comparado aos controles, na fase crônica. A depleção de 5-HT 

na fase crônica foi, posteriormente, corroborada por Kumar et al. (2016).  

Ainda no modelo da pilocarpina, a depleção da 5-HT e as alterações de 

receptores serotoninérgicos esteve relacionada em diferentes estudos às 

variáveis clínicas. Trindade-Filho et al. (2008) avaliaram os efeitos da depleção 

de 5-HT, induzida por injeção de 5,7-dihidroxitriptamina. Estes autores 

observaram que após a administração desta substância, durante a fase aguda 

do desenvolvimento do modelo da pilocarpina, há uma maior facilitação da 

indução do EME. Quando a administração é realizada na fase crônica, ocorre 

um aumento significativo da frequência das crises espontâneas; sugerindo que 

a depleção da 5-HT está relacionada com uma piora da atividade epileptiforme.  

Os estudos de Wang et al. (2015) e Yang et al. (2012) utilizaram 

modelos de epilepsia pela pilocarpina para avaliar as expressões dos 

receptores 5-HT6 e 5-HT7 respectivamente, através de técnicas imunológicas.  

Wang et al. (2015), através da técnica de Western Blot, avaliou a 

expressão do receptor 5-HT6 no hipocampo e neocórtex de ratos, modelos de 

epilepsia pela administração da pilocarpina, encontrando um aumento da 

expressão do receptor, em ambos os tecidos. O aumento foi evidenciado a 

partir do terceiro dia de administração da pilocarpina, se mantendo elevado até 

30 dias após a administração, último momento que foi realizado o Western Blot. 
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Também observaram que os ratos que eram submetidos à 

administração de um antagonista seletivo do receptor 5-HT6 (SB399885), 

previamente à administração da pilocarpina, evoluíam com uma maior latência 

de início das crises epilépticas e apresentavam uma menor gravidade das 

crises, com uma menor expressão do receptor 5-HT6 e diminuição da atividade 

de mammalian target of rapamycin (mTOR).  

Yang et al. (2012), através da técnica de imunohistoquímica, 

demonstraram um aumento da expressão do receptor 5-HT7 no lobo temporal 

de ratos, modelos de epilepsia pela pilocarpina, comparados com grupos de 

ratos não epilépticos. Foi avaliado também a atividade eletroencefalográfica e 

comportamental dos ratos epilépticos, tratados com um antagonista seletivo do 

receptor 5-HT7  (SB269970) ou com um agonista seletivo do receptor 5-HT7  

(AS19), encontrando que o agonista dos receptores 5-HT7 poderia aumentar o 

número de crises epilépticas, as quais poderiam ser reduzidas pelo antagonista 

dos receptores 5-HT7.  

Yang et al. (2014) associaram o receptor 5-HT1A com um efeito 

inibitório de EME em camundongos com epilepsia induzida pela pilocarpina e 

lítio. A administração subcutânea de um agonista do receptor 5-HT1A nesses 

camundongos, antes da administração da pilocarpina, aumentou o tempo de 

latência da primeira descarga epileptiforme, do estado de mal eletrográfico e 

das manifestações da crise generalizada e, com doses mais elevadas, também 

foi observada uma diminuição da duração da crise generalizada. Sendo que 

todos esses efeitos foram inibidos pela administração combinada de um 

antagonista do receptor 5-HT1A.  
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No estudo de Buchanan et al. (2014), camundongos com redução > 

99% de neurônios serotoninérgicos no sistema nervoso central e camundongos 

controles foram induzidos à epilepsia pela pilocarpina ou por eletrochoque. O 

grupo com depleção dos neurônios serotoninérgicos apresentou um limiar 

epileptogênico menor e um aumento da mortalidade induzida por crises, 

quando comparado com controles. Além disso, a administração prévia de 

agonista do receptor 5-HT2A foi relacionada com redução da taxa de 

mortalidade nos dois grupos. Estes achados sugerem que as vias 

serotoninérgicas têm um papel importante na regulação do limiar 

epileptogênico, na gravidade das crises epilépticas e na proteção à morte 

súbita na epilepsia. 

Os camundongos DBA 1 e DBA 2 são modelos de morte súbita em 

epilepsia, geneticamente propensos a crises induzidas por estímulo auditivo. 

Esses camundongos desenvolvem uma insuficiência respiratória, levando à 

insuficiência cardíaca e morte súbita, provocada por crises generalizadas 

audiogênicas. Os modelos DBA diferem quanto à suscetibilidade à insuficiência 

respiratória. O modelo DBA 1 tem uma baixa susceptibilidade à insuficiência 

respiratória após 30 dias de estímulos auditivos iniciais. Entretanto, esta 

incidência pode chegar a aproximadamente 100% e durar meses, após 3 a 4 

dias consecutivos de preparação (exposição ao estímulo). O modelo DBA 2 

tem uma incidência de insuficiência respiratória de aproximadamente 75% após 

estímulos iniciais, diminuindo após 28 dias pós-natais.  Ambos os modelos têm 

se mostrado relevantes no estudo da SUDEP (Feng e Faingold, 2017).
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Existem evidências de que as vias serotoninérgicas estejam envolvidas 

na epileptogênese desse modelo animal. Estudos avaliando a expressão de 

receptores serotoninérgicos, através de Western Blot, no tronco encefálico de 

camundongos DBA, evidenciaram alterações nas expressões desses 

receptores. Nos camundongos DBA 1, as expressões dos receptores 5-HT2B, 

5-HT2C, 5-HT3B estavam reduzidas e a do receptor 5-HT4 aumentada. Nos 

camundongos DBA/2, as expressões dos receptores 5-HT2C, 5-HT3C e 5-HT4 

estavam reduzidas e do receptor 5-HT2C aumentada (Uteshev et al., 2010; 

Faingold, Randall, et al., 2011). Uteshev et al. (2010) sugeriram que uma das 

causas de susceptibilidade do modelo DBA/2 à insuficiência respiratória seria 

por uma expressão alterada dos receptores de 5-HT. A administração de 

fluoxetina, um inibidor seletivo de recaptação da 5-HT, previne a insuficiência 

respiratória sem bloquear as crises epilépticas, nos camundongos DBA 

(Faingold, Tupal, et al., 2011; Zeng et al., 2015). Faingold et al. (2016) 

demonstraram que agonistas do receptor 5-HT3 bloqueiam o desenvolvimento 

de insuficiência respiratória em camundongos DBA 1 e que antagonistas do 

receptor 5-HT3, coadministrados com fluoxetina abolem o efeito de bloqueio da 

insuficiência respiratória pela fluoxetina.  

Witkin et al. (2007) compararam o limiar de crises epilépticas induzidas 

por estímulo elétrico ou químico, pentilenotetrazol (antagonista do GABA) ou 

cocaína (inibidor de recaptação da noradrenalina, 5-HT e dopamina) entre ratos 

deficientes de receptor 5-HT7 e ratos selvagens. Ratos deficientes do receptor 

5-HT7, exibem um limiar reduzido para crises epilépticas induzidas por 

pentilenotetrazol e por cocaína e para crises tônicas, mas não clônicas, 

induzidas por eletrochoque.  
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As injeções crônicas de metionina-sulfoximina (MSO), um inibidor da 

glutamina-sintetase, nos hipocampos de animais estão associadas com o 

desenvolvimento de um modelo animal de epilepsia-induzida caracterizado por 

crises espontâneas e recorrentes; em alguns casos com desenvolvimento de 

características semelhantes à esclerose hipocampal, com atrofia por perda 

neuronal hipocampal (Eid et al., 2008). Foi demonstrado que após a 

administração de MSO em hipocampos de camundongos, os níveis de 5-HT 

sofrem uma redução significativa (Cloix, Tahi, Boissonnet, et al., 2010; Picard 

et al., 2011); a administração concomitante de 5-HT atrasa o início das crises 

induzidas por MSO (Picard et al., 2011). Nesses camundongos, linhagens de 

latência curta de início de crises possuem níveis basais de 5-HT mais elevados 

que linhagens de latência longa, além disso, ambas as linhagens apresentam 

diminuições dos níveis de 5- HT após início das crises epilépticas (Cloix, Tahi, 

Boissonnet, et al., 2010). Os autores propuseram que os camundongos de 

linhagens de latência curta conseguem metabolizar 5-HT na presença de MSO, 

ajudando assim a atrasar o início das crises, enquanto os camundongos de 

linhagens curtas são incapazes de metabolizar o 5-HT, justificando seus níveis 

mais elevados de 5-HT. Estes achados sugerem o envolvimento das vias 

serotoninérgicas com o desenvolvimento de crises epilépticas e a regulação de 

sua latência.  
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1.6.2 Estudos com Neuroimagem Funcional  

 

Diversos estudos com PET-CT já evidenciaram uma redução 

significativa da afinidade de ligação dos receptores 5-HT1A no lobo temporal 

ipsilateral à zona epileptogênica nos pacientes com ELT (Giovacchini et al., 

2005; Didelot et al., 2008; Liew et al., 2009; Assem-Hilger et al., 2010).  

Assem-Hilger et al. (2010), utilizando antagonista do receptor 5-HT1A, 

[carbonyl-11C]WAY-100635 ([11C]WAY100635), realizaram PET-CT em 13 

pacientes com epilepsia do lobo temporal e observaram que o potencial de 

ligação do receptor 5-HT1A estava diminuído no hipocampo, giro para-

hipocampal e amígdala do lobo epileptogênico de pacientes com ELT, quando 

comparados ao grupo controle. Além disso, observaram uma assimetria inter-

hemisférica significativa nos pacientes com ELT.  

Ito et al. (2007) realizaram um estudo semelhante ao anterior, 

utilizando PET-CT com [11C]WAY100635 em 13 pacientes com ELT e 

observaram uma diminuição de ligação do receptor 5-HT1A no lobo temporal, 

hipocampo e amígdala ipsilateral ao foco epileptogênico, mas também na 

amígdala contralateral.  

Giovacchini et al. (2005) realizaram um estudo com PET-CT em 22 

pacientes com ELT, utilizando outro antagonista do receptor 5-HT1A, 18F-trans-

4-fluoro-N-2-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]ethyl-N(2-

pyridyl)cyclohexanecarboxamide (18F-FCWAY), e demonstraram que a redução 

do potencial de ligação do receptor 5-HT1A, nos pacientes com ELT, se 

mantém nas estruturas mesio-temporais e ínsula, mesmo após a correção de 
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efeito parcial de volume, realizado para corrigir interferências da atrofia 

hipocampal nos resultados de PET-CT.  

Merlet et al. (2004), através do estudo de PET-CT, com o antagonista 

do receptor 5-HT1A, 4-(2’-methoxyphenyl)-1-[2’-(N-2‖-pyridinyl)-p-

[18F]fluorobenzamido]ethylpiperazine([18F]MPPF), associado com implantação 

de eletrodos intracerebrais e monitorização videoeletroencefalográfica das 

crises epilépticas, em nove pacientes com ELT,  demonstraram que, além da 

redução da afinidade de ligação do receptor 5-HT1A no lobo temporal 

epileptogênico, quando comparado à pacientes controle, esta redução de 

ligação do receptor 5-HT1A estava relacionada com o grau de 

epileptogenicidade das áreas corticais.  

Liew et al. (2009) realizaram estudo de PET-CT com 18F-FCWAY em 

12 pacientes com ELT, sem alterações compatíveis na RM. Foi evidenciado 

que a relação entre a diminuição do potencial de ligação do receptor 5-HT1A 

coincide com a região da atividade epileptiforme, demonstrada através da 

combinação de eletroencefalografia com eletrodos de superfície e eletrodos 

subdurais ou intra-operatórios, mesmo nesses pacientes sem lesões temporais 

identificadas pela ressonância magnética encefálica.  

O estudo de Didelot et al. (2008), utilizou PET-CT com o antagonista do 

receptor 5-HT1A, 4-(2’-methoxyphenyl)-1-[2’-(N-2-pirydynyl)-p-

fluorobenzamido]-ethyl-piperazine (MPPF), em 42 pacientes com ELT, sendo 

32 pacientes com ELT mesial. Ao combinar os resultados da PET-CT com 

dados e resultados pós--cirúrgicos, foi observado que todos os pacientes com 

ELT, que apresentaram uma diminuição do potencial de ligação ao antagonista 

do receptor 5-HT1A no hipocampo, amígdala e polo temporal, 
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simultaneamente, foram bons candidatos cirúrgicos, evoluindo com resolução 

das crises após lobectomia temporal anterior.  

 

1.6.3  Ensaios Clínicos   

 

Diversos estudos experimentais com modelos animais evidenciaram o 

papel anticonvulsivante dos ISRS. Além disso, alguns ensaios clínicos 

obtiveram resultados semelhantes em humanos. Um ensaio clínico com 17 

pacientes com crises focais, com ou sem crises generalizadas associadas, 

avaliou o efeito da fluoxetina na frequência das crises epilépticas. Em seis 

pacientes, houve remissão completa das crises epilépticas após 8 meses de 

tratamento. Nos onze pacientes restantes, houve uma redução de 

aproximadamente 30% na frequência das crises epilépticas (Favale et al., 

1995). Em um ensaio preliminar com onze pacientes com epilepsia 

farmacorresistente, sem depressão associada, foi administrado citalopram por 

um período de 8 a 10 meses. Houve uma redução da média de frequência das 

crises epilépticas em 55,6%, com nove pacientes melhorando pelo menos 50% 

(Favale et al., 2003).  

Semelhantemente a esses estudos, um recente estudo observacional 

retrospectivo em 100 pacientes com epilepsia, que iniciaram ISRS ou inibidores 

de recaptação da serotonina e norepinefrina (IRSN) para tratamento de 

depressão ou ansiedade, observou que estas drogas poderiam estar 

relacionadas com uma redução na frequência das crises epiléticas (Ribot et al., 

2017)c.  
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1.6.4 Estudos em Tecido Humano  

 

Poucos estudos foram realizados com tecido cerebral humano, 

correlacionando as vias serotoninérgicas com a epilepsia. Estes dados são 

ainda mais escassos quando analisamos somente o hipocampo (Broderick et 

al., 2000).  

A concentração de 5-HT foi avaliada previamente no tecido cerebral 

humano de pacientes com ELT (Mori et al., 1987; Pintor et al., 1990; Naffah-

Mazzacoratti et al., 1996; Broderick et al., 2000; Pacia et al., 2001), incluindo 

pesquisa através da cromatografia líquida de alta pressão (HPLC)(Mori et al., 

1987; Pintor et al., 1990; Naffah-Mazzacoratti et al., 1996), como será 

detalhado a seguir.  

Naffah-Mazzacoratti et al. (1996) avaliaram os níveis de monoaminas, 

através da HPLC com detecção eletroquímica, no líquor e no tecido temporal 

de seis pacientes com crises focais fármacorresistente, submetidos ao 

tratamento cirúrgico para controle das crises epilépticas, que foram 

monitorados com eletrocorticografia durante o procedimento cirúrgico. Os 

níveis de 5-HT e seu metabólito, o ácido 5-hidróxi-indol-acético, estavam 

aumentados nas áreas temporais de maior atividade epileptogênica, quando 

comparado com áreas não epileptogênicas. Pintor et al. (1990), através de 

HPLC com detecção eletroquímica, acharam resultados semelhantes no tecido 

temporal neocortical de 20 pacientes com epilepsia farmacorresistente.  

Mori et al. (1987) analisaram os níveis de monoaminas, através de 

HPLC com detecção eletroquímica, no tecido cerebral de 12 pacientes com 
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epilepsia fármacorrresistente. Não foi encontrada diferença significativa entre 

os níveis de 5-HT dos pacientes com epilepsia e os pacientes controle. 

Entretanto, neste estudo, a etiologia da epilepsia dos pacientes analisados era 

predominantemente pós-traumática ou tumoral, com um caso de ELT 

geneticamente determinada.  

Broderick et al. (2000) realizaram um estudo de monoaminas em 

camadas do hipocampo através da microvoltametria, proveniente de 13 

pacientes com ELT farmacorresistente, nove pacientes com ELT mesial e 

quatro com ELT neocortical. O 5-HT foi achado em todas as camadas 

estudadas do hipocampo, com maior concentração nas células granulares do 

giro denteado e na camada piramidal do hipocampo dos pacientes com ELT 

neocortical, quando comparado ao tecido proveniente de pacientes com ELT 

mesial. 

Trottier et al. (1996) avaliaram a inervação serotoninérgica, através de 

imunoquímica, no tecido cortical de quatro pacientes com epilepsia focal de 

etiologia indeterminada e causada por displasia, submetidos a avaliação 

eletroencefalográfica com eletrodos profundos seguido de procedimento 

cirúrgico. Foi evidenciado uma maior inervação serotoninérgica no tecido 

cortical dos pacientes com epilepsia por displasia, mas não nos de etiologia 

indeterminada, quando comparados com controles.  

Os receptores serotoninérgicos e o 5-HTT foram avaliados no tecido 

pós-operatório de pacientes com ELT. Palomero-Gallagher et al. (2012) e 

Graebenitz et al. (2011) avaliaram a densidade de receptores, através de 

autorradiografia, nas biópsias de pacientes com ELT fármacorresistente, 

comparado com autópsias de controles. O primeiro estudo, realizado na 
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amostra neocortical de 36 pacientes com epilepsia focal fármacorresistente, 

encontrou uma maior densidade do receptor 5-HT1A nos tecidos epilépticos 

neocortical, comparado aos controles e nenhuma alteração nos receptores 5-

HT2A. O segundo estudo, realizado em amostra de amígdala de 26 pacientes 

com ELT fármacorresistente, encontrou uma diminuição da densidade do 

receptor 5-HT1A, quando comparado ao controle.  

Nos estudos de Wang et al. (2015) e Yang et al. (2012), descritos 

previamente, em modelos de pilocarpina, também foram avaliados a densidade 

dos receptores 5-HT6 e 5-HT7, respectivamente, em tecidos corticais 

humanos. Wang et al. (2015), através da técnica de Western Blot, encontrou 

uma maior expressão do receptor 5-HT6 no neocórtex temporal de 25 

pacientes operados por epilepsia temporal lateral fármacorresistente, 

comparado com pacientes controles, operados por hipertensão intracraniana 

pós-traumática. Yang et al. (2012) demonstrou, através de imunohistoquímica, 

que a expressão de receptores 5-HT7 no córtex temporal anterior de 28 

pacientes operados por epilepsia farmacorresistente era maior do que nos do 

córtex dos pacientes controles, operados por hipertensão intracraniana pós-

traumática. Ambos os estudos encontraram aumento da expressão de 

receptores serotoninérgicos, tanto em modelo animal, quanto em tecido 

humano, quando comparados com controles, sugerindo que esses receptores 

podem estar associados com uma modulação da atividade epiléptica e/ou 

patogênese da epilepsia.  

O estudo de Rocha et al. (2007) avaliou a afinidade de ligação 

serotoninérgica, avaliando a 5-HT, receptores e transportador serotoninérgico, 

através da técnica de autorradiografia, em tecido temporal neocortical de 15 



Introdução 34 

 

pacientes com ELT mesial, quando comparados com controles de tecido de 

vítimas fatais de acidente de automobilístico ou de câncer de pulmão, sem 

acometimento neurológico. No estudo, foi demonstrado uma diminuição da 

afinidade de ligação do 5-HTT em todas as camadas corticais dos pacientes 

com ELT mesial. Além de uma associação entre as alterações de receptores 5-

HT7 e 5-HT4 com a idade de início da epilepsia, a duração da epilepsia e o uso 

de FAEs. Uma menor afinidade de ligação do receptor 5-HT7 foi encontrada 

em todas as camadas de pacientes com idade precoce de início da epilepsia e, 

em algumas camadas (III-IV, V-VI), de pacientes com maior duração da 

epilepsia ou uso prolongado de FAEs. Já a afinidade de ligação do receptor 5-

HT4 foi encontrada diminuída em algumas camadas (III - IV) de pacientes com 

maior duração da epilepsia ou do uso prolongado de FAEs ou aumentada em 

outras camadas (V - VI) nos pacientes com uso prolongado de FAEs.  

Cuellar-Herrera et al. (2014) avaliaram a ativação funcional dos 

receptores 5-HT1A acoplados à proteína G, através de um ensaio de ligação, 

utilizando 8-OH-DPAT (um antagonista do receptor 5-HT1A), no tecido 

hipocampal de 8 pacientes com ELT mesial fármacorresistente, comparados 

com tecido hipocampal controle proveniente de autópsias de indivíduos sem 

relato de condições neurológicas. Foi observado uma maior ativação desses 

receptores, nos pacientes com ELT mesial.  

 

1.7 Atividade Serotoninérgica nos Transtornos Psiquiátricos nos 

Pacientes com Epilepsia 
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Diversos estudos clínicos e experimentais já demonstraram que na 

depressão ocorre um aumento na regulação dos receptores 5-HT1A 

localizados na rafe, com consequente auto-inibição aumentada da liberação de 

5-HT. Este mecanismo também pode estar envolvido nos pacientes com 

depressão associado à epilepsia.  

Em um estudo com PET-CT, realizado nos pacientes com ELT e 

depressão, foi demonstrado que a afinidade de ligação dos receptores 5-HT da 

rafe estava aumentada e positivamente relacionada com a gravidade dos 

sintomas depressivos (Lothe et al., 2008). Outros estudos em humanos, com 

neuroimagem funcional, tendo como alvo os receptores serotoninérgicos 5-

HT1A, sugerem um papel fisiopatológico comum da 5-HT na depressão e 

epilepsia (Hasler et al., 2007).  Nos dois estudos, foi demonstrada uma 

diminuição da ligação de 5-HT em estruturas comuns das duas patologias: nas 

regiões temporais mesiais, giro do cíngulo e núcleo da rafe (Hasler et al., 2007; 

Lothe et al., 2008).   

Martinez et al. (2013) demonstraram uma assimetria de afinidade de 

ligação do 5-HTT na ínsula e no giro fusiforme, entre os lados ipsilateral e 

contralateral à zona epileptogênica, nos pacientes com ELT e depressão 

associada, quando comparados com pacientes com ELT isolada, sugerindo 

uma diminuição da atividade do 5-HTT nestes pacientes, compensatória a uma 

perda do receptor 5-HT1A, que também estava alterado neste estudo.  

Usando modelos animais de estado de mal induzido por lítio e 

pilocarpina (modelo animal de epilepsia temporal), Mazarati et al. (2008) 

encontraram sintomas de depressão nos ratos pós EME. Este estudo 

demonstrou uma transmissão interictal serotoninérgica rafe-hipocampal 
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diminuída nos ratos pós EME induzido. Estudos posteriores evidenciaram que 

a depressão associada com a epilepsia é acompanhada por hipersensibilização 

 dos receptores 5-HT1A, em ratos pós EME induzido, quando comparados aos 

controles saudáveis (Pineda et al., 2010; Pineda et al., 2011).   

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  JUSTIFICATIVA
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Há evidências provenientes de estudos animais e de neuroimagem 

funcional associando as vias serotoninérgicas com a epileptogênese. Além 

disto, sugere-se que estas vias poderiam estar envolvidas nos mecanismos 

fisiopatológicos comuns da epilepsia e dos transtornos psiquiátricos. 

Entretanto, estudos em tecido cerebral humano são escassos, principalmente 

em grupos com etiologia homogênea, e diferem muito da região cerebral 

utilizada.  

Dentre esses estudos, os que mensuram a concentração de 5-HT 

utilizaram amostras pequenas de pacientes com etiologia heterogênea e não 

avaliaram variáveis clínicas da epilepsia, bem como a presença dos transtornos 

psiquiátricos. Aqueles que abordaram os receptores serotoninérgicos e o 

transportador serotoninérgico (5-HTT) utilizaram pacientes com ELT 

determinada por diferentes etiologias, ou seja, grupos heterogêneos 

etiologicamente. Além disso, diferentes regiões cerebrais foram avaliadas, 

sendo que poucos abordaram as variáveis clínicas e nenhum avaliando as 

comorbidades psiquiátricas.  

A ELT, protótipo das epilepsias cirurgicamente tratáveis e 

frequentemente reproduzida nos modelos animais para estudo, tem como 

principal causa a EH, sendo este um excelente modelo para estudo em 

humanos, permitindo uma seleção etiologicamente mais homogênea dos 

pacientes. Além disto, sendo o hipocampo o local acometido nesta patologia, é 

muito importante a avaliação das possíveis alterações neurobiológicas desta 

região.  

Este é o primeiro estudo avaliando as vias serotoninérgicas em tecido 

hipocampal humano de pacientes homogênenos quanto à etiologia, ou seja, 
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com ELT-EH. Além disso, é o primeiro que correlaciona a concentração de 5-

HT e a densidade dos receptores serotoninérgicos e do 5-HTT com as 

variáveis clínicas da epilepsia dentro deste grupo, bem como, compararam, 

nestes pacientes, a presença ou ausência de transtornos psiquiátricos 

associados. Espera-se que os presentes achados possam contribuir para 

melhor delimitar os mecanismos serotoninérgicos que podem ser responsáveis 

pela gravidade da epilepsia, assim como, dos mecanismos envolvendo a 

correlação entre epilepsia e comorbidades psiquiátricas.  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVO
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3.1 Objetivo Geral 

 

Este estudo tem como objetivo primário avaliar se existe associação 

entre a concentração de 5-HT ou a densidade dos receptores serotoninérgicos 

e do 5-HTT, avaliados no hipocampo de pacientes com ELT-EH, com fatores 

associados com a gravidade da epilepsia.  O objetivo secundário é o de avaliar 

se existe relação entre a atividade serotoninérgica no tecido hipocampal dos 

pacientes com ELT-EH e a presença de transtornos psiquiátricos  

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

Este estudo tem como objetivos específicos: 

1. Avaliar a concentração de 5-HT através da técnica de HPLC. 

 2. Avaliar a densidade de receptores de 5-HT no hipocampo, através 

da técnica de Western-Blot. 

3. Avaliar a densidade do 5-HTT no hipocampo, através da técnica de 

Western-Blot. 

4. Analisar se as concentrações de 5-HT, assim como a densidade dos 

receptores serotoninérgicos e do 5-HTT estão associadas com variáveis 

clínicas da epilepsia. 

5. Verificar se as concentrações de 5-HT, assim como a densidade dos 

receptores serotoninérgicos e do 5-HTT estão associadas com a presença de 

transtorno psiquiátrico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS
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4.1 Pacientes  

 

 

4.1.1  Critérios de Inclusão 

 

 

Foram incluídos os pacientes submetidos a procedimento 

neurocirúrgico caracterizado por lobectomia temporal anterior, por indicação 

clínica, que preenchiam os seguintes critérios:  

● Investigação e diagnóstico prévio de ELT-EH unilateral e 

fármacorresistente, com indicação de tratamento cirúrgico.   

● Diagnóstico de epilepsia baseado na proposta mais atual da ILAE 

(Fisher et al., 2014) e a epilepsia considerada farmacorresistente na ausência 

de controle das crises epilépticas, isto é, uma ou mais crises por mês, após 

tratamento com dois ou mais FAEs adequadamente escolhidos e nas doses 

máximas toleradas (Beleza, 2009; Kwan e Sperling, 2009; Kwan et al., 2010).   

● A avaliação prévia com ressonância magnética demonstrando 

diminuição do volume hipocampal nas imagens ponderadas em T1 e aumento 

do hipersinal em T2 e flair foi critério absoluto (Camacho e Castillo, 2007; 

Menzler et al., 2010; Blümcke et al., 2013).   

● Pacientes nos quais a amostra de tecido hipocampal dissecada foi 

armazenada a -80°C, logo após procedimento cirúrgico, até homogeneização.   

As comorbidades psiquiátricas foram avaliadas através da Entrevista 

Clínica Estruturada para Transtornos de Eixo I do DSM-IV - SCID-4 (Structured 

Clinical Interview for DSM-IV AXIS Disorders). 
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Durante a análise dos dados foram divididos grupos em monoterapia e 

politerapia para avaliação quanto a possíveis interferências nos resultados.  

 

4.1.2 Critérios de Exclusão 

 

Os critérios de exclusão foram: 1. Não consentimento na pesquisa 

após a apresentação do termo de consentimento livre e esclarecido (ANEXO 1) 

ou ao termo de assentimento (para crianças ou adolescentes); 2. Pacientes na 

qual a amostra de tecido humano, após o procedimento cirúrgico, não era 

suficiente para análise  

 

4.1.3  Caracterização dos Pacientes 

  

 

 O tecido hipocampal avaliado foi proveniente de uma amostra 

constituída por 44 pacientes, sendo 24/44 (54.5%) do sexo feminino, com idade 

média de início da epilepsia de 8,9 anos (DP ±7,4) e duração média da 

epilepsia de 26 anos (DP ±12,0). História de CTCG estava presente em 65.9% 

dos pacientes (29/44); história de EME em 13.6% (6/44), história de crises 

febris em 20.5% (9/44) (Gráfico 1).  

 Transtornos psiquiátricos foram diagnosticados em 54.5% (24/44) dos 

pacientes, incluindo os seguintes diagnósticos: transtorno depressivo em 

34.0% (15/44), transtorno de ansiedade em 2.2% (1/44) e psicose em 18.2% 

(8/44) (Gráfico 1). 
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 Todos os pacientes estavam em uso de FAEs no momento da cirurgia, como monoterapia ou politerapia. Com exceção 

de um paciente em monoterapia com fenitoína, todos os outros pacientes em monoterapia estava em uso de carbamazepina ou 

oxcarbazepina. Os FAEs utilizados em associação foram topiramato, fenobarbital, ácido valpróico e benzodiazepínicos (Tabela 

1).  

 

Tabela 1- Caracterização dos pacientes 

Paciente Sexo Idade na 
cirurgia 
(anos) 

Idade 
início 

epilepsia 
(anos) 

Duração 
da 

epilepsia 
(anos) 

Frequência 
das crises 

História 
de 

crises 
febris 

História 
de CTCG 

Frequência 
CTCG 

História 
de EME 

FAEs ISRS/ 
Antipsicóti-

cos 

TP 

1  Fe 13 5 7 S + + E - OXC/BZD - De 

2  Fe 19 0.9 18 D - + Me - CBZ/PB/BZD - De 

3  Fe 47 6 41 Me + + Me - OXC/BZD - De 

4  Fe 40 5 35 Me - + E - LMT/TPM/PB - De 

5  Fe 35 12 23 Me - + E - CBZ/LMT/PB - De 

6  Fe 39 9 30 Me - + E - CBZ/PHT - De 

7  M 29 16 13 S + + E - CBZ/VPA/PB/BZD SER/RISP De 

8  Fe 41 3 38 S - + E + PHT/PB SER/HAL De 

9  Fe 45 10 35 S - + E - OXC/PB - A 

10  M 37 20 17 Me - + E - CBZ - P 

11  M 27 5 22 Me + + E - VPA/PB - P 

12  Fe 43 8 35 Me - + E - CBZ/PB HAL P 

13  Fe 41 18 23 D - + Me - PHT/BZD - P 

14  Fe 45 1 44 Me - + E - PHT/LMT/BZD RISP P 

15  M 44 21 23 S - + E - CBZ/BZD RISP P 

16  Fe 53 1 52 Me - + E - PHT/PB HAL P 

17  M 35 9 26 D - + E - CBZ/BZD - P 

18  M 22 1 21 S - + E + CBZ/PB/BZD - N 

19  M 24 4 20 D - + E + CBZ/BZD - N 

20  M 10 0.75 10 S - + Me - CBZ RISP N 

21  Fe 44 29 15 Me - + Me - CBZ - N 

22  M 24 0.4 24 Me - + Me + CBZ - N 

23  M 52 24 28 D - + Me + CBZ - N 

24  Fe 51 8 43 S + + E - PHT/TPM/PB/BZD - N 

25  Fe 38 0.75 37 Me + + Me - CBZ/BZD - N 
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Tabela 1- Caracterização dos pacientes (continuação) 

 
 
 

Paciente Sexo Idade na 
cirurgia 
(anos) 

Idade 
início 

epilepsia 
(anos) 

Duração 
da 

epilepsia 
(anos) 

Frequência 
das crises 

História 
de 

crises 
febris 

História 
de CTCG 

Frequência 
CTCG 

História 
de EME 

FAEs ISRS/ 
Antipsicóti-

cos 

TP 

             

 

 

 

CTCG: crise tônico-clônico generalizada; EME: estado de mal epiléptico; TP: transtorno psiquiátrico; Fe: feminino; M: 

masculino; D: diário; S: Semanal; Me: mensal; E: esporádico; De: depressão; A: ansiedade; P: psicose; N: nenhum; BZD: 

benzodiazepínico; CBZ: carbamazepina; LTG: lamotrigina; OXC: oxcarbazepina; PB: fenobarbital; PHT: fenitoína; TPM: 

topiramato; VPA: ácido valpróico; FLX: fluoxetina; HAL: haloperidol; SER: sertralina; RISP: risperidona 

26  M 28 3 25 S - + Me - CBZ/PB - N 

27  M 42 1 41 Me - + E + OXC/LMT/BZD - N 

28  M 47 12 35 Me - + Me - CBZ/PB - N 

29  Fe 33 21 12 S - + E - CBZ/BZD - N 

30  Fe 41 14 27 S - - - - PHT/TPM/PB SER De 

31  M 15 3 12 S + - - - CBZ SER De 

32  Fe 34 11 23 S - - - - CBZ/VPA SER De 

33  Fe 43 12 29 Me + - - - CBZ/PB/BZD SER De 

34  Fe 37 21 16 Me - - - - CBZ/BZD FLX De 

35  Fe 41 14 27 S - - - - CBZ/LMT/BZD FLX De 

36  M 17 1 16 Me - - - - CBZ/TPM/BZD SER/RISP/HA
L 

De 

37  Fe 69 9 60 Me - - - - CBZ/PB - N 

38  Fe 20 3 17 S - - - - CBZ - N 

39  Fe 13 5 8 Me - - - - CBZ - N 

40  M 46 12 34 S + - - - PXC/PB - N 

41  M 20 10 10 S - - - - CBZ/PB - N 

42  M 29 5 24 Me - - - - CBZ/VPA/BZD - N 

43  M 50 16 34 Me - - - - CBZ/LMT/PB/PHT - N 

44  M 18 1 17 Me - - - - CBZ - N 
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Gráfico 1- Caracterização dos pacientes

 

 EME: estado de mal epiléptico; CTCG: crises tônico-clônico 

generalizadas; TP: transtorno psiquiátrico 

 

 

4.2 Cromatografia Líquida de Alta Pressão 

 

 

4.2.1 Preparação do Hipocampo 

 

O tecido cerebral humano dissecado e armazenado, foi 

homogeneizado com ácido perclórico 3,4M em potter (Potter S, B. Braun da 

Biotech International®) para uma concentração final de 25mg/ml. Em seguida, 

sonicado por 30 segundos para lise de membranas (Biotech International®, 

VirSonic 100 da Virtis®), centrifugado 14000g a 4ºC por 20 minutos (Centrífuga 

Himac CF ISC2 da Hitachi ®) e armazenado a -80º C até uso. 
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4.2.2 Técnica de Análise 

 

A metodologia de quantificação de 5-HT através da cromatografia 

líquida de alta pressão foi desenvolvida baseada em protocolos previamente 

estabelecidos pelo grupo em plaquetas humanas e em estudos prévios da 

literatura (Baumann et al., 1998; Alvarez et al., 1999; Noguchi et al., 2000; 

Umeda et al., 2005; Talib et al., 2011).  

A 5-HT foi diluída em uma solução de fosfato de sódio da Merck 

(Darmstadt, Germany). O dodecil sulfato de sódio utilizado foi da Aldrich-Sigma 

(Steinheim, Germany). Ácido Perclórico (HClO4), metanol e acetonitrila foram 

obtidos da Merck (Darmstadt, Germany). 

A fase móvel foi composta por uma mistura de solução ácida (contendo 

fosfato de sódio 0,1 M e dodecil fosfato de sódio 10µM), acetonitrila e metanol 

(70:15:15 v/v/v) A fase móvel foi ajustada para pH 2.5 com ácido perclórico 

37%, filtrada com filtro de 0.45-mm e degaseificada antes do uso. A fase móvel 

foi usada em temperatura ambiente com fluxo de 0,8 ml/min (pressão 

aproximada de 150 bar). 

Foram preparados padrões com solução de fosfato de sódio, que 

armazenados em frascos âmbar nas seguintes concentrações: 1mg/mL, 

0,1mg/mL, 0,01mg/mL, 0,001mg/ml e 0.0001mg/ml de 5-HT. O padrão externo 

foi o 5- metoxitriptamina preparado em uma solução de fosfato de sódio 30mM, 

pH 7,4 e armazenado em frasco âmbar a 4ºC.  

A cromatografia foi realizada pelo sistema Shimadzu. A coluna (250 x 

4.0 mm i.d.) utilizada foi a Lichrospher 5 mm 100 C8 (Varian) e a detecção 

realizada por fluorescência (Shimadzu), ideal para compostos que fluorescem 
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devido a sua alta sensibilidade, ajustada em 330 nm para excitação e 450nm 

para emissão. 

Para a curva de calibração foi utilizado 200μL de ácido perclórico, 

também utilizado para homogeneizar o tecido cerebral humano e, o qual é livre 

de substâncias potencialmente interferentes no comportamento da 5-HT. As 

soluções padrões foram preparadas semanalmente. 

 

4.3 Western Blot  

 

4.3.1 Preparação do Hipocampo 

 

O tecido hipocampal foi dissecado e armazenado -80°C, sendo 

posteriormente homogeneizado no tampão de lise (RIPA buffer) com inibidores 

de fosfatase e protease, para uma concentração final de 200 mg/ml. As 

alíquotas homogeneizadas foram armazenadas a -80°C. 

 

4.3.2 Técnica de Análise 

 

Os níveis de proteína total foram determinados utilizando o kit de 

dosagem de proteína DC (detergent compatible) Protein Assay (Bio-Rad, Life 

Sciences Group, Hercules, California, USA) e o método espectofotométrico 

utilizado para esta quantificação foi o de Lowry modificado (Lowry et al., 1951; 

Peterson, 1977).  

Para fracionar 25 mg de proteína de cada amostra, foi utilizada a 

eletroforese em gel de poliacrilamida com dodecil sulfato de sódio (SDS) a 

10%. O marcador de peso molecular utilizado foi da Bio-Rad. A corrida da 

eletroforese foi de 160V por 90 minutos. 
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Após a corrida, foi realizado a fase de transferência das proteínas do 

gel para uma membrana de nitrocelulose. Foi realizada uma transferência 

eletroforética, com 250mA, por 60 minutos.  

Após a transferência, foi utilizado o corante Ponceau para confirmar a 

transferência das proteínas para a membrana (Figura 1).  

 

 

Figura 1- Membrana de nitrocelulose após utilização do Ponceau 

 

 

Antes da detecção da proteína de interesse, as membranas foram 

bloqueadas com leite desnatado 5% em solução salina tamponada com Tris 

(TBS), acrescida de polissorbato 20 ou tween 20 (T) a 0,02%, com o objetivo 

de impedir ligações inespecíficas nas membranas. As membranas que seriam 

reagidas com os receptores 5-HT1A, 5-HT2A e 5-HT6 permaneceram em 

bloqueio com leite durante 1 hora em temperatura ambiente. As membranas 

que seriam reagidas com o receptor 5-HT7 e o 5-HTT permaneceram em 

bloqueio com leite durante uma noite à uma temperatura de 4ºC.  

Após o bloqueio, as membranas foram lavadas com solução de TBS-T 

0,02% e então incubadas com anticorpo monoclonal primário: Os anticorpos
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 dos receptores 5-HT1A (anticorpo policlonal de coelho anti 5-HT1A, ab64994, 

Abcam, Cambridge, MA, USA); 5-HT2A (anticorpo policlonal de coelho anti 5-

HT2A, ab85496, Abcam, Cambridge, MA, USA) e 5-HT6 (anticorpo policlonal 

de coelho anti 5-HT6, ab101911, Abcam, Cambridge, MA, USA) foram diluídos 

em solução de TBS-T 0.02%, com uma proporção de 1:1000 e incubados 

durante a noite, em temperatura de 4º C.  

Os anticorpos do receptor 5-HT7 (anticorpo policlonal de coelho anti 5-

HT7, ab28892, Abcam, Cambridge, MA, USA) e do 5-HTT (anticorpo policlonal 

de coelho anti 5-HTT, ab102408, Abcam, Cambridge, MA, USA) foram diluídos 

em solução de TBS-T 0.02%, com uma proporção de 1:3000 e 1:1000, 

respectivamente, e incubados por 1 hora, em temperatura ambiente.  

As membranas foram lavadas com TBS-T 0,02% e, então, incubadas 

com anticorpo secundário (anticorpo secundário anti-coelho da Sigma-Aldrich, 

Saint Louis, MO, USA), por 1 hora, em temperatura ambiente. A diluição do 

anticorpo secundário em TBS-T 0.02% foi de 1:20000 nas membranas de 

receptores 5-HT1A, 5-HT7 e 5-HTT; e de 1: 10000 nas membranas dos 

receptores 5-HT2A e 5-HT6.  

As membranas foram novamente lavadas com TBS-T 0.02% e levadas 

para revelação. Para este processo, foi utilizado um reagente 

quimioluminescente (Enhanced chemiluminescence ECL Select; GE Life 

Sciences, Marlborough, MA, USA), que foi aplicado nas membranas. As 

membranas foram imediatamente inseridas no aparelho detector (ChemiImager 

4000 systems). Neste aparelho, a luz é capturada, fotografada e convertida em 

uma imagem digital. A análise da densitometria das diferentes bandas 

protéicas foi realizada através do software v5.5 da Alpha Innotech (San
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 Leandro, CA, USA). Cada amostra foi analisada em duplicata.  Como o 

método é semi-quantitativo, foram comparadas as intensidades de densidade 

entre as diferentes amostras (Figura 2).   

 

 

 

Figura 2- Amostra de membrana incubada com 5-HTT 

 

 

4.4 Análise Estatística 

 

Foram analisadas as seguintes variáveis: idade de início da epilepsia, 

duração da epilepsia, presença de crises febris, presença de EME, presença e 

frequência de crises epilépticas, presença e frequência das CTCG, FAEs 

(monoterapia versus politerapia). Também foram avaliados o uso de ISRS e de 

drogas antipsicóticas e a presença e tipo de transtorno psiquiátrico.  

O desfecho primário foi identificar a associação entre variáveis clínicas 

da epilepsia e concentração de 5-HT ou densidade dos receptores 

serotoninérgicos e do 5-HTT. O resultado clínico secundário foi a presença de 

transtorno psiquiátrico. 

Primeira análise: A relação entre a concentração de 5-HT, a 

densidade dos receptores serotoninérgicos ou do 5-HTT e as variáveis clínicas 



Material e Métodos 53 

 

foram acessadas com os seguintes testes: 1. Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney 

ou teste de Kruskal-Wallis para variáveis independentes, dependendo do 

número de grupos ou teste de Jonckheere-Terpstra para variáveis 

independentes ordinais e 2. Coeficiente de correlação de Spearman para 

variáveis contínuas e ordinais.  

A associação entre crises TCG e as variáveis confusionais foi 

analisada pelo teste exato de Fischer.  

Segunda análise: Para acomodar fatores confusionais, a associação 

entre a concentração de 5-HT, a densidade dos receptores serotoninérgicos ou 

a densidade do 5-HTT com variáveis independentes foi acessada com o 

modelo linear de distribuição gama. Para a distribuição normal, foi avaliado 

através do gráfico quantil quantil.   

As análises estatísticas foram realizadas com o programa Statistical 

Package for the Social Sciences, versão 4.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 

Todos os testes foram bicaudais e, em todos eles, foi adotado um nível de 

significância estatística de 5%.  

 

4.5 Aspectos Éticos 

  

 O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do HC-FMUSP e enquadrado como APROVADO, sob o número CAAE: 

56797513.4.0000.0068; número do parecer 1.633.093. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RESULTADO
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5.1 Concentração de Serotonina 

 

Os resultados sobre a concentração de 5-HT que serão apresentados 

abaixo, encontram-se no artigo Fonseca, NC et al. Epilepsy Research 

2015; 111:18-25. (ANEXO 2) 

A determinação da concentração de 5-HT foi realizada em 44 amostras 

de hipocampo, sendo que os níveis variaram entre 0.0916 a 0.7323 ng/mg, 

com uma média de concentração de 0.3366 ng/mg (Gráfico 2). Níveis séricos 

mais baixos de 5-HT foram associados com presença de crises TCG 

(Wilcoxon—Mann—Whitney; p = 0.019). (Tabela 2, Figura 3, Gráfico 3). 

 

Gráfico 2- Níveis de dispersão da concentração de serotonina 

 

 

Tabela 2- Média de 5-HT nos pacientes com e sem história de CTCG.  

 



Resultados 56 

 

 

 

Figura 3 - Cromatograma de paciente com e sem história de CTCG. Acima: 

paciente com história de CTCG. Acima: paciente sem história de CTCG. Pico 

de 5-HT em 5,4 minutos e pico de padrão externo de 7,6 minutos. 

Concentração de 5-HT (área preenchida em verde) no primeiro de 0,173 ng/mg 

e, no segundo, de 0,256 ng/mg.  

 

 

Gráfico 3 - Concentração de 5-HT entre pacientes com e sem história de 

CTCG.  
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Não houve diferenças significativas entre os níveis de 5-HT e outras 

variáveis clínicas. 

No subgrupo de pacientes com crises TCG, não houve diferenças 

significativas entre pacientes em politerapia ou monoterapia (teste exato de 

Fisher; p = 0.464); também não houve diferenças significativas com o uso de 

antipsicóticos (teste exato de Fisher; p = 0.226), com histórico de crises febris 

(teste exato de Fisher; p = 1.000) ou de EME (teste exato de Fisher; p = 0.134). 

Transtornos psiquiátricos estiveram igualmente distribuídos entre os pacientes 

com e sem crises TCG (teste exato de Fisher; p = 0.532). Os pacientes usando 

ISRS apresentaram menos crises TCG (teste exato de Fisher; p = 0.004).  

Para analisar se as crises TCG e os ISRS interferiam na concentração 

de 5-HT simultaneamente, foi utilizado o Modelo Linear Generalizado (GLM) 

com distribuição gama, com fator de interação. O resultado foi significativo 

indicando que no grupo de pacientes com crises TCG, o uso de ISRS altera 

significativamente a concentração de 5-HT (p = 0.011).  

Os níveis de 5-HT não foram correlacionados com outras variáveis 

clínicas, incluindo a idade de início da epilepsia (coeficiente de Correlação de 

Spearman; p = 0.938), a duração da epilepsia (coeficiente de correlação de 

Spearman; p = 0.745), a frequência de crises epilépticas (Kruskal—Wallis; p = 

0.211), o histórico de EME (Wilcoxon—Mann—Whitney; p 0.657) e o histórico 

de crises febris (Wilcoxon—Mann—Whitney; p= 0.250). Não houve diferenças 

significativas com a presença ou tipo de transtorno psiquiátrico (Wilcoxon—

Mann—Whitney; p = 0.334), assim como entre os pacientes com monoterapia e 

politerapia (Wilcoxon—Mann—Whitney; p = 0.302). 
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5.2 Densidade Receptores Serotoninérgicos 

 

 

- Receptor 5-HT1A 

Os resultados sobre a densidade do receptor 5-HT1A que serão 

apresentados abaixo, encontram-se no artigo Fonseca, NC et al. European 

Journal of Neurology 2017; 24(4):602 – 608 (ANEXO 3). 

A análise da densidade dos receptores 5-HT1A foi realizada em 34 

amostras de tecido hipocampal. As características demográficas e clínicas 

desses pacientes encontra-se no ANEXO 4.  

Foi encontrada uma associação entre a maior densidade do receptor 5-

HT1A e maior duração da epilepsia (coeficiente de correlação de Spearman: p 

= 0.040) (Gráfico 4; Figura 4); sendo que cada ano de epilepsia aumentou a 

densidade do receptor 5-HT1A em 2.1% (GLM: p = 0.026). Além disso, o uso 

de antipsicóticos interferiu na densidade do receptor 5-HT1A (Wilcoxon-Mann-

Whitney: p = 0.028), diminuindo em 55.9% o seu nível de densidade (GLM: p = 

0.003) (Tabela 3).  
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Figura 4 - Amostras de membranas incubadas com anticorpo anti-receptor 5-

HT1A, comparando paciente com diferentes durações de epilepsia 

 

 

 

Gráfico 4 - Gráfico de dispersão entre o receptor 5-HT1A e a duração da 

epilepsia 
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Tabela 3 - Modelo linear com distribuição gama analisando interferência do uso 

de antipsicóticos e duração da epilepsia na densidade do receptor 5-HT1A. 

 
1GLM (modelo linear com distribuição gama) 

 

 

Não houve diferença entre a duração da epilepsia e o uso de ISRS 

(Wilcoxon-Mann-Whitney: p = 0.200), o uso de antipsicóticos (Wilcoxon-Mann-

Whitney: p = 0.476) ou o tipo de transtorno psiquiátrico (Kruskal-Wallis: p = 

0.586). Para avaliar a interferência de fatores confusionais, foi utilizado o 

Modelo Linear Generalizado. Através dessa análise, nós encontramos que a 

densidade do receptor 5-HT1A está ligada à duração da epilepsia, havendo um 

aumento em 2.1% a cada ano de epilepsia (p = 0.026). 

A densidade do receptor 5-HT1A não foi associada com a presença de 

transtornos psiquiátricos (Wilcoxon-Mann-Whitney: p = 0.267) ou outras 

variáveis clínicas, incluindo a idade de início da epilepsia (coeficiente de 

correlação de Spearman: p = 0.265), a idade na cirurgia (coeficiente de 

correlação de Spearman: p = 0.347), a frequência das crises epilépticas 

(Kruskal-Wallis: p = 0.268), a frequência das crises TCG (Kruskal-Wallis: p= 

0.485), a presença de crises TCG (Wilcoxon-Mann-Whitney: p = 0.321), o 

histórico de EME (Wilcoxon-Mann-Whitney: p = 0.153) ou o histórico de crises 

febris (Wilcoxon-Mann-Whitney: p = 0.258). Além disto, não houve associação 

com o tipo de transtorno psiquiátrico (Kruskal-Wallis: p = 0.177) ou com o uso 

de ISRS (Wilcoxon-Mann-Whitney: p = 0.626).  
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Não houve diferenças estatísticas na densidade do receptor 5-HT1A 

entre pacientes com monoterapia ou politerapia (Wilcoxon-Mann-Whitney: p = 

0.406).   

 

- Receptor 5-HT2A 

 

A análise da densidade dos receptores 5-HT2A foi realizada em 30 

amostras de tecido hipocampal. As características demográficas e clínicas 

desse grupo de pacientes encontra-se no ANEXO 5. 

A densidade do receptor 5-HT2A não esteve associada a nenhuma das 

variáveis clínicas da epilepsia, à presença ou tipo de transtorno psiquiátrico e 

ao uso de medicação psicotrópica, como detalhado a seguir.  

Não houve diferença entre densidade do receptor 5-HT2A e a idade de 

início da epilepsia (coeficiente de correlação de Spearman: p = 0.363), a idade 

na cirurgia (coeficiente de correlação de Spearman: p = 0.574), a duração da 

epilepsia (coeficiente de Spearman: p = 0.724), a frequência das crises 

epilépticas (Kruskal-Wallis: p = 0.761), a frequência das crises TCG (Kruskal-

Wallis: p = 0.452), a presença de crises TCG (Wilcoxon-Mann-Whitney: p = 

0.723), o histórico de EME (Wilcoxon-Mann-Whitney: p = 0.252) e o histórico de 

crises febris (Wilcoxon-Mann-Whitney: p = 0.908). Também não houve 

diferença em relação à presença de transtorno psiquiátrico (Wilcoxon-Mann-

Whitney: p = 0.614), ao tipo de transtorno psiquiátrico (Kruskal-Wallis: p = 

0.440), ao uso de ISRS (Wilcoxon-Mann-Whitney: p = 0.400) e ao uso de 

medicação antipsicótica (Wilcoxon-Mann-Whitney: p = 0.590). 

Não houve diferenças na densidade do receptor 5-HT2A entre os 

pacientes com monoterapia e politerapia (Wilcoxon-Mann-Whitney: p = 0.686). 
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- Receptor 5-HT6 

 

A análise da densidade dos receptores 5-HT6 foi realizada em 15 

amostras de tecido hipocampal. As características demográficas e clínicas 

desse grupo de pacientes encontra-se no ANEXO 6. 

Foi encontrada uma associação entre a menor densidade do receptor 5-

HT6 e a história de EME (Wilcoxon-Mann-Whitney: p = 0.0027) (Tabela 4, 

Figura 5). 

 

Tabela 4 - Análise de densidade receptor 5-HT6 nos pacientes com e sem 

história de EME 

 

 

 

 

Figura 5 - Amostras de membranas incubadas com anticorpo anti-receptor 5-

HT6, comparando a densidade do receptor entre pacientes com e sem história 

de EME.  
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A densidade do receptor 5-HT6 não foi associada a nenhuma das 

outras variáveis clínicas da epilepsia, à presença ou tipo de transtorno 

psiquiátrico e ao uso de medicação psicotrópica, como detalhado a seguir.  

Não houve diferença significativa entre a densidade do receptor 5-HT6 

e a idade de início da epilepsia (coeficiente de correlação de Spearman: p = 

0.363), a idade na cirurgia (coeficiente de correlação de Spearman: p = 0.325), 

a duração da epilepsia (coeficiente de Spearman: p = 0.775), a frequência das 

crises epilépticas (Teste de Jonckheere-Terpstra: p = 0.176), frequência das 

crises TCG (Teste de Jonckheere-Terpstra p = 0.589), a presença de crises 

TCG (Wilcoxon-Mann-Whitney: p = 0.358) e o histórico de crises febris 

(Wilcoxon-Mann-Whitney: p = 0.885). Também não houve diferença em relação 

à presença de transtorno psiquiátrico (Wilcoxon-Mann-Whitney: p = 0.105), ao 

tipo de transtorno psiquiátrico (Kruskal-Wallis: p = 0.318), ao uso de ISRS 

(Wilcoxon-Mann-Whitney: p = 0.279) e ao uso de medicação antipsicótica 

(Wilcoxon-Mann-Whitney: p = 0.516). 

Não houve diferenças na densidade do receptor 5-HT6 entre os 

pacientes com monoterapia e politerapia (Wilcoxon-Mann-Whitney: p = 0.665).  

 

- Receptor 5-HT7 

 

A análise da densidade dos receptores 5-HT7 foi realizada em 31 

amostras de tecido hipocampal. As características demográficas e clínicas 

desse grupo de pacientes encontra-se no ANEXO 7. 
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A densidade do receptor 5-HT7 não foi associada a nenhuma das 

variáveis clínicas da epilepsia, à presença ou tipo de transtorno psiquiátrico e 

ao uso de medicação psicotrópica, como detalhado a seguir.  

Não houve diferença significativa entre a densidade de 5-HT7 e a idade 

de início da epilepsia (coeficiente de correlação de Spearman: p = 0.067), a 

idade na cirurgia (coeficiente de correlação de Spearman: p = 0.074), a 

duração da epilepsia (coeficiente de correlação de Spearman: p = 0.439), a 

frequência das crises epilépticas (Kruskal-Wallis Test: p = 0.066), a frequência 

das crises TCG (Jonckheere-Terpstra: p = 0.136), a presença de crises TCG 

(Wilcoxon-Mann-Whitney: p = 0.320), o histórico de EME (Wilcoxon-Mann-

Whitney: p = 0.469) e o histórico de crises febris (Wilcoxon-Mann-Whitney: p = 

0.133). Também não houve diferença em relação à presença de transtorno 

psiquiátrico (Wilcoxon-Mann-Whitney: p = 0.857), ao tipo de trastorno 

psiquiátrico (Kruskal-Wallis: p = 0.306), ao uso de ISRS (Wilcoxon-Mann-

Whitney: p = 0.333) e ao uso de medicação antipsicótica (Wilcoxon-Mann-

Whitney: p = 0.943). 

Não houve diferenças na densidade do receptor 5-HT7 entre os 

pacientes com monoterapia e politerapia (Wilcoxon-Mann-Whitney: p = 0.464).  

 

Densidade do Transportador Serotoninérgico 

 

A análise da densidade do 5-HTT foi realizada em 24 amostras de 

tecido hipocampal. As características demográficas e clínicas desse grupo de 

pacientes encontra-se no ANEXO 8. 
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A densidade do 5-HTT não foi associada a nenhuma das variáveis 

clínicas da epilepsia, à presença ou tipo de transtorno psiquiátrico e ao uso de 

medicação psicotrópica, como detalhado a seguir.  

Não houve diferença significativa entre a densidade de 5-HTT e a idade 

de início da epilepsia (coeficiente de correlação de Spearman: p = 0.10), a 

idade na cirurgia (coeficiente de correlação de Spearman: p = 0.927), a 

duração da epilepsia (coeficiente de Spearman: p = 0.738), a frequência das 

crises epilépticas (Teste de Jonckheere-Terpstra: p = 0.250), a frequência das 

crises TCG (Teste de Jonckheere-Terpstra: p = 0.871), a presença de crises 

TCG (Wilcoxon-Mann-Whitney: p = 0.128), o histórico de EME (Wilcoxon-Mann-

Whitney: p = 0.174) e o histórico de crises febris (Wilcoxon-Mann-Whitney: p = 

0.614). Também não houve diferença em relação à presença de transtorno 

psiquiátrico (Wilcoxon-Mann-Whitney: p = 0.602), ao tipo de transtorno 

psiquiátrico (Kruskal-Wallis: p = 0.128), ao uso de ISRS (Wilcoxon-Mann-

Whitney: p = 0.434) e ao uso de medicação antipsicótica (Wilcoxon-Mann-

Whitney: p = 0.374). 

Não houve diferenças na densidade do 5-HTT entre os pacientes com 

monoterapia e politerapia (Wilcoxon-Mann-Whitney: p = 0.571).  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. DISCUSSÃO
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Esse estudo analisou o tecido hipocampal de pacientes com epilepsia 

focal do lobo temporal farmacorresistente, em um grupo etiologicamente 

homogêneo, composto somente por pacientes com EH, com o objetivo de 

avaliar o perfil serotoninérgico e buscar possíveis associações com variáveis 

clínicas da epilepsia ou com a presença de transtornos psiquiátricos nestes 

pacientes.  

O estudo pode ser dividido em duas etapas, sendo a etapa inicial a 

dosagem da concentração de serotonina, através do método de HPLC, 

avaliada no tecido hipocampal de 44 pacientes com ELT-EH 

farmacorresistente.  

A segunda etapa, realizada através do método de Western Blot, 

consistiu na análise da densidade do 5-HTT em 24 amostras hipocampais, dos 

receptores 5-HT1A em 34 amostras hipocampais, 5-HT2A em 30 amostras 

hipocampais, 5-HT6 em 15 amostras hipocampais e 5-HT7 em 31 amostras 

hipocampais. Todas essas amostras provenientes do grupo de 44 pacientes 

com ELT-EH farmacorresistente, que tiveram os níveis de concentração de 

serotonina dosados. Não foi possível a realização da análise da densidade de 

todos os receptores em todas as amostras hipocampais, pois a análise 

dependia do tamanho da amostra hipocampal viável, ou seja, tamanho da 

ressecção cirúrgica e a viabilidade do tecido; que por ser uma amostra de 

tecido de sistema nervoso central era limitada em tamanho e acesso. Além 

disso, outro fator interferente foi a viabilidade da análise, por vezes, com 

necessidade de repetição, por algum erro ou falha nas etapas analíticas. 
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Diversos estudos tentam demonstrar o papel das vias serotoninérgicas 

na epileptogênese, bem como a associação da epilepsia com os transtornos 

psiquiátricos. Entretanto, os dados em tecido cerebral humano são escassos 

sendo realizados com amostras heterogêneas quanto à sua etiologia.  

 

 

6.1  Variáveis Clínicas da Epilepsia 

 

I) Concentração de 5-HT 

 

Este foi o primeiro estudo de concentração de serotonina no 

hipocampo humano, associado com variáveis clínicas da epilepsia e realizado 

em uma amostra etiologicamente homogênea de epilepsia.  

No nosso estudo encontramos que níveis mais baixos de serotonina 

estavam associados com a presença de CTCG anteriores ou atuais. Esses 

achados são condizentes com evidências em modelos animais que 

demonstram que diminuições dos níveis de serotonina estão associados com a 

fisiopatologia de CTCG.  

O modelo animal de epilepsia-induzida por MSO demonstra um 

envolvimento hipocampal, por vezes, com características semelhantes à 

esclerose hipocampal humana (Eid et al., 2008). Neste modelo, a 

administração de MSO induz a CTCG (Cloix, Tahi, Martin, et al., 2010) e a uma 

redução significativa dos níveis de 5-HT (Cloix, Tahi, Boissonnet, et al., 2010). 

Além disso, a administração concomitante de 5-HT e MSO, atrasa o início das
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crises epilépticas (Picard et al., 2011). Evidenciando o importante papel do 5-

HT na predisposição à CTCG.  

Nos modelos GEPR foi demonstrado que depleções de 5-HT estão 

associadas com a predisposição à crise epiléptica (Dailey, Mishra, et al., 1992; 

Jobe et al., 1995). A linhagem GEPR-9, que possui crises de maior gravidade, 

mimetizando de forma muito aproximada as crises TCG em humanos, exibe 

uma redução significativa nas concentrações de 5-HT (Statnick et al., 1996). 

Nessa linhagem, a destruição de terminações serotoninérgicas, com 

subsequente diminuição da concentração de 5-HT, bloqueia o efeito supressor 

de CTCG exercido pela fluoxetina (Yan et al., 1994; Merrill et al., 2007; Lin et 

al., 2013). Além disso, a maioria das crises TCG são TCG bilaterais, ou seja, 

ocorrem secundariamente em resposta a crises límbicas (Jobe e Dailey, 2000).  

No modelo da epilepsia induzido pela pilocarpina, modelo que cursa 

com alterações que reproduzem uma ELT humana, já foi demonstrado que os 

níveis de 5-HT estão diminuídos na fase crônica da epilepsia (Lin et al., 2013; 

Kumar et al., 2016). Além disso, agentes que facilitam a liberação de 5-HT 

hipocampal diminuem a gravidade das crises epilépticas, indicativos, pela 

escala utilizada, de menor chance de CTCG ou EME (Smolders et al., 2008).  

Estudos usando HPLC em tecido cortical humano evidenciaram que os 

níveis de 5-HT estavam aumentados ou inalterados nas áreas epileptogênicas, 

quando comparado a áreas não epileptogênicas de pacientes com epilepsia 

focal (Pintor et al., 1990; Naffah-Mazzacoratti et al., 1996; Broderick et al., 

2000). Estudos utilizando microvoltametria encontraram que níveis de 5-HT 

estavam diminuídos no tecido hipocampal, mas não no tecido neocortical de 

pacientes com ELT mesial, quando comparado com pacientes com epilepsia
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 temporal neocortical (Broderick et al., 2000). Os achados desses estudos não 

podem ser comparados com os nossos dados, visto que diferem quanto ao 

desenho de estudo, tamanho e caracterização amostral, ou por não fazer 

associação com variáveis clínicas da epilepsia. Porém, enfatizam a importância 

da homogeneidade referente à etiologia da epilepsia quanto aos dados 

encontrados.  

Nos nossos resultados, foram realizadas análises para descartar a 

interferência de fatores confusionais. Observamos que, na nossa amostra, os 

FAEs foram igualmente distribuídos entre os grupos de pacientes, sem 

diferenças significativas entre os pacientes com ou sem CTCG, assim como os 

psicotrópicos não alteraram nossos resultados. Entretanto, o uso de ISRS 

esteve associado com uma redução no número de CTCG e alteraram os níveis 

de 5-HT nos pacientes com CTCG. Diversos estudos sugerem que os ISRS 

estão relacionados com uma diminuição na frequência das crises epilépticas 

(Dailey, Yan, et al., 1992; Vermoesen et al., 2012), com evidências desta ação 

relacionada com mecanismos serotoninérgicos (Dailey, Yan, et al., 1992; Yan 

et al., 1994; Browning et al., 1997; Merrill et al., 2007). Podemos inferir dos 

nossos resultados que, nos pacientes com epilepsia apresentando crises TCG, 

o tratamento com ISRS poderia ser benéfico.  

 

II) Receptor 5-HT1A 

 

No nosso estudo foi demonstrado que uma maior duração da epilepsia 

esteve associada com uma maior densidade do receptor 5-HT1A.  Apesar de 

sua ampla distribuição no cérebro, com uma maior densidade no sistema
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 límbico, particularmente no hipocampo, são escassos os estudos que estudam 

o papel do receptor 5-HT1A com variáveis clínicas da epilepsia, sendo este o 

primeiro estudo avaliando a densidade deste receptor, com variáveis clínicas 

da epilepsia, no hipocampo de uma amostra etiologicamente homogênea de 

pacientes com ELT-EH.  

Os achados da literatura avaliando o receptor 5-HT1A em tecido 

cortical humano possuem resultados divergentes quando áreas ou etiologias 

distintas são analisadas. Nos pacientes com epilepsia farmacorresistente, com 

etiologia heterogênea, quando comparados com pacientes controles, foi 

demonstrada uma diminuição da densidade do receptor 5-HT1A na amígdala 

(Graebenitz et al., 2011) e um aumento da sua densidade no tecido temporal 

neocortical (Palomero-Gallagher et al., 2012). Em outro estudo, também 

realizado em tecido temporal neocortical, porém, em pacientes com ELT-EH, 

foi encontrada uma menor densidade dos receptores 5-HT1A no tecido 

neocortical, quando comparado aos controles (Rocha et al., 2007). Este último 

estudo foi o único a pesquisar associações com variáveis clínicas, não 

encontrando nenhuma relação com a expressão do receptor 5-HT1A. Os 

achados são importantes para evidenciar que diferenças na região cortical 

estudada ou na etiologia da epilepsia podem gerar resultados opostos. 

Ressaltando o fato de que não podemos compará-los com os nossos achados, 

por divergências da região proveniente do tecido cortical estudado, da etiologia 

da epilepsia, no desenho do estudo ou metodologia utilizada para análise.  

A nossa hipótese para o nosso achado é que o aumento da densidade 

do receptor 5-HT1A seria secundário a uma tentativa de compensar uma 

diminuição da sua atividade. Essa hipótese estaria em concordância com 
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diversos estudos de neuroimagem funcional, que demonstraram uma 

diminuição da afinidade de ligação do receptor 5-HT1A ipsilateral à área 

epileptogênica de pacientes com ELT (Merlet et al., 2004; Giovacchini et al., 

2005; Ito et al., 2007; Didelot et al., 2008; Liew et al., 2009; Assem-Hilger et al., 

2010). Neste caso, quanto maior a duração da epilepsia, maior o tempo que a 

região hipocampal estaria sendo submetida a uma diminuição da atividade dos 

receptores 5-HT1A e maior o tempo de efeito compensatório, com aumento da 

densidade dos receptores.  

 

III) Receptor 5-HT6 

 

Nosso estudo encontrou que a presença de EME esteve associada 

com uma densidade diminuída do receptor 5-HT6.  

No modelo animal de epilepsia pela pilocarpina, na fase aguda, quando 

as crises límbicas estão mais propensas à evolução para EME, estudos 

demonstraram que os níveis de 5-HT se encontram elevados (Cavalheiro et al., 

1994; Lin et al., 2013). O que poderia explicar uma diminuição por efeito 

compensatório dos receptores 5-TH6. Entretanto, neste modelo, na fase 

crônica, ocorre uma diminuição da concentração de 5-HT (Lin et al., 2013; 

Kumar et al., 2016), o que poderia explicar um aumento compensatório dos 

receptores serotoninérgicos, ao contrário de uma diminuição. Baseado nesta 

explicação, na nossa amostra, esperaríamos ter encontrado um aumento da 

densidade, tendo em vista que os nossos pacientes já estavam em uma fase 

crônica da epilepsia. Estudos em tecido cerebral humano, que mostraram um 

aumento da concentração de serotonina nas áreas epileptogênicas, podendo 

explicar um efeito compensatório do receptor, não possuíam uma amostra 
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homogênea quanto à etiologia (Pintor et al., 1990; Naffah-Mazzacoratti et al., 

1996) o que, como já foi descrito previamente, interferiria nos resultados 

esperados.  

Estudos que avaliaram o receptor 5-HT6, mostraram dados contrários 

aos nossos. Lin et al. (2017) demonstraram, em camundongos, que o EME 

induzido pela pilocarpina gerava um aumento na expressão do receptor 5-HT6. 

Similarmente, Wang et al. (2015) que, através da técnica de Western Blot, 

avaliaram a expressão do receptor 5-HT6 no hipocampo e neocórtex de ratos 

modelos de epilepsia pela administração da pilocarpina, encontraram que 

crises epilépticas induziram o aumento do receptor 5-HT6, sendo esta 

expressão maior durante a fase de recorrência das crises epilépticas. Este 

mesmo estudo comparou o tecido temporal neocortical de 25 pacientes com 

ELT farmacorresistente com controles e encontrou um aumento da densidade 

do receptor 5-HT6.  

 A discordância entre os nossos resultados e estudos anteriores pode 

ser decorrente do tipo de epilepsia estudada, como também do maior fator 

limitante desta parte do estudo - o tamanho da  amostra (15 pacientes). 

Estudos posteriores com maior número de pacientes com ELT-EH poderão 

corroborar nossos resultados.  

 

IV) Receptores 5-HT2A e 5-HT7 

As análises dos receptores 5-HT2A e 5-HT7 não evidenciaram 

nenhuma associação com variáveis clínicas da epilepsia.  

Há dois estudos associando o receptor 5-HT2A ou o receptor 5-HT7 

com variáveis clínicas da epilepsia (Yang et al., 2012; Buchanan et al., 2014).
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Entretanto, essas associações foram realizadas através do uso de 

drogas, antagonistas ou agonistas de receptores, em modelos animais, e sem 

determinar exatamente o local de ação desse efeito. O estudo em tecido 

humano - temporal neocortical - evidenciou uma associação entre a expressão 

do receptor 5-HT7 e a duração da epilepsia (Rocha et al., 2007). Nossos 

resultados não podem ser comparados ao estudo citado dada a região 

analisada.  

Uma possível explicação para os nossos achados negativos seria de 

que alterações nestas vias serotoninérgicas em outras regiões do sistema 

nervoso possam estar associadas a variáveis clínicas da epilepsia. Estudos 

com GEPR evidenciaram que alterações serotoninérgicas em diferentes 

regiões estão associadas com variáveis clínicas distintas da epilepsia (Jobe et 

al., 1986). Alterações serotoninérgicas no colículo superior foram associadas 

com diminuição ou supressão das crises epilépticas (Dailey, Mishra, et al., 

1992; Merrill et al., 2007)  e o padrão de deficiência serotoninérgica no estriado, 

que na linhagem GEPR-9 difere do padrão da linhagem GEPR-3, já foi 

implicado na gravidade das crises epilépticas (Dailey, Mishra, et al., 1992). 

Além disso, acreditamos que a presença de outros mecanismos, incluindo 

diferentes vias de ação, também agem contribuindo para alterações de 

variáveis clínicas da epilepsia (Peixoto-Santos et al., 2012; Kandratavicius, 

Rosa-Neto, et al., 2013).  

 

V) Transportador de 5-HT 

No estudo de Rocha et al. (2007) a afinidade de ligação do 5-HTT em 

tecido humano de pacientes com ELT-EH estava diminuída em todas as
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 camadas do neocórtex temporal, quando comparado com controles, 

entretanto, as alterações no 5-HTT não estiveram relacionadas com variáveis 

clínicas da epilepsia, assim como no nosso estudo. Não há, no entanto, 

nenhum estudo anterior ao nosso avaliando o hipocampo desses pacientes e 

regiões distintas podem levar a resultados diferentes.  

Acreditamos que a possível explicação para os nossos achados, em relação 

ao 5-HTT, seria semelhante às dos receptores 5-HT2A e 5-HT7.  

 

6.2 Transtorno Psiquiátrico 

 

No nosso estudo, a concentração de serotonina, a densidade dos 

receptores e do transportador não estiveram associados com a presença ou 

ausência de transtornos psiquiátricos, nos pacientes com ELT-EH.  

Na literatura, dados evidenciam o importante papel das vias 

serotoninérgicas na gênese dos transtornos psiquiátricos (Parsey et al., 2010; 

Mulinari, 2012; Dayer, 2014; Donaldson e Hen, 2015). Baseado em evidências 

clínicas e experimentais, estudos sugerem mecanismos patogênicos comuns 

entre epilepsia e transtorno psiquiátrico, incluindo alterações das vias 

serotoninérgicas (Jobe et al., 1999; Kanner, 2005; 2009). Entretanto, como 

enfatizado anteriormente, não existem estudos em tecido hipocampal humano 

que tenham avaliado a associação das vias serotoninérgicas nos pacientes 

com ELT-EH.   

Uma limitação do nosso estudo, em relação à análise dos dados 

relacionados com a presença de transtornos psiquiátricos, foi a falta da 

comparação com tecido hipocampal de controles. Já foi demonstrada uma 

redução dos níveis de 5-HT em camundongos submetidos à injeção de
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pilocarpina, que evoluíam com epilepsia e sintomas de depressão, quando 

comparados a camundongos controle (Mazarati et al., 2008). Em tecido 

cerebral humano post mortem, Dekker et al. (2018) avaliaram, através do 

método HPLC, concentrações monoaminérgicas no hipocampo de pacientes 

com síndrome de Down ou doença de Alzheimer e pacientes controles – 

pacientes sem doenças neurológicas ou psiquiátricas.  Nos pacientes controles 

foi encontrada uma concentração média de 5-HT de 87.8 ng/g, valor muito 

acima da média dos nossos pacientes de 0.3366 ng/mg ou aproximadamente 

0.00033 ng/g. Ao comparar estes níveis com os encontrados no nosso estudo, 

poderíamos extrapolar e inferir a possibilidade de que se tivéssemos um grupo 

controle, teríamos encontrado níveis mais elevados de concentração de 5-HT.  

Uma hipótese para nossos achados negativos seria a de que 

alterações nas vias serotoninérgicas poderiam ocorrer tanto na fisiopatologia 

da epilepsia, como na dos transtornos psiquiátricos, sendo necessário a 

associação com outros fatores para diferenciação na presença de um ou outro. 

Ou seja, diferentes padrões de interações com outras vias determinando a 

presença de transtorno psiquiátrico isolado, epilepsia isolada ou ambos 

conjuntamente.  

No estudo anteriormente citado de Mazarati et al.  (2008), após 

administração do inibidor de recaptação da serotonina, a fluoxetina, observa-se 

uma diminuição da degradação de serotonina, porém, sem melhora dos 

sintomas depressivos. Outros estudos já demonstraram esta falta de resposta 

dos ISRS na depressão de modelos animais de epilepsia (Pineda et al., 2012; 

Kumar et al., 2016). Estes achados sugerem que as manifestações 

psiquiátricas, nos pacientes com epilepsia, possuem mecanismos 
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fisiopatogênicos distintos, possivelmente com o envolvimento de outras vias na 

modulação do transtorno psiquiátrico associado com epilepsia, como já 

descritos por outros estudos (Gattaz et al., 2011; Rocha et al., 2012; 

Kandratavicius, Monteiro, Assirati, et al., 2013; Kandratavicius, Monteiro, 

Hallak, et al., 2013). Além disso, deve-se levar em consideração que outras 

regiões do sistema nervoso central possam estar associadas (Briellmann et al., 

2007).  

 

6.3  Limitações do estudo 

 

Além das limitações previamente relatadas, como falta de grupo 

controle e subgrupos de tamanhos heterogêneos, outro ponto importante e 

limitante dos nossos dados, seria uma possível interferência do uso crônico de 

FAEs e psicotrópicos, que agem na neurotransmissão serotoninérgica, através 

dos receptores serotoninérgicos, tanto ao nível pré-sináptico, quanto pós-

sináptico.   

Em todas as análises, foram realizados testes para afastar a 

interferência destes fatores. Quanto ao uso de FAEs, acreditamos que não foi 

um fator de interferência significativo nos nossos achados, visto que os 

subgrupos possuíam distribuições semelhantes. Quanto aos psicotrópicos, 

foram observadas alterações nos nossos resultados. Na análise da 

concentração de 5-HT, foi evidenciado uma interferência do uso de ISRS na 

frequência das CTCG, como discutido previamente. Além disto, nas análises 

dos achados do receptor 5-HT1A, foi evidenciado que o uso de antipsicóticos 

interferiu na densidade do receptor 5-HT1A, através da diminuição da 

densidade. Os antipsicóticos, agem de forma direta ou indireta nos receptores 



Discussão  78 

 

5-HT1A, entretanto, a literatura descreve este efeito através de uma 

estimulação destes receptores (Assié et al., 2005; Meltzer e Massey, 2011). 

Embora deva-se considerar que este achado possa ser devido interferência de 

uma análise entre subgrupos de tamanhos heterogêneos, entre pacientes com 

e sem uso de antipsicóticos (n = 26 e n = 8, respectivamente), também não 

devemos ignorar o fato de que o uso de drogas psicoativas possa ter interferido 

nos nossos achados.  

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSÕES
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  Este estudo demonstrou que níveis mais baixos de concentração de 5-

HT estiveram associados com a presença de CTCG, em 44 hipocampos de 

pacientes com ELT-EH; sugerindo que uma depleção do 5-HT poderia estar 

associado com a gênese de CTCG e consequentemente, com uma maior 

gravidade da epilepsia. Além disso, demonstrou que a densidade aumentada 

do receptor 5-HT1A esteve associada com maior duração da epilepsia, em 34 

hipocampos. Resultado que postulamos se tratar de um efeito compensatório 

aos níveis cronicamente baixos da concentração de 5-HT.  

A análise de 15 hipocampos de pacientes com ELT-EH demonstrou 

que a densidade diminuída do receptor 5-HT6 esteve associado com presença 

de EME. Achado que acreditamos não ser representativo, devido diferenças no 

tamanho amostral entre os grupos, com número de pacientes com história de 

EME muito reduzido.  

A análise de 30, 31 e 24 hipocampos demonstrou que a densidade do 

receptor 5-HT2A, do receptor 5-HT7 e do 5-HTT, respectivamente, não 

estiveram associadas com variáveis clínicas da epilepsia. Achados que 

acreditamos ser devido mecanismos serotoninérgicos agindo em diferentes 

regiões do sistema nervoso ou diferentes mecanismos e diferentes vias 

interagindo entre si na gênese da epilepsia e de suas variáveis clínicas.   

Nossos achados reforçam a importância das vias serotoninérgicas na 

epileptogênese, através dos achados associados com algumas variáveis 

clínicas da epilepsia. Mais estudos são necessários para melhor elucidação 

desses mecanismos, em especial em tecido cortical humano. 
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A análise da concentração de 5-HT e da densidade dos receptores 5-

HT1A, 5-HT2A, 5-HT6 e 5-HT7, além do 5-HTT, não estiveram associados com 

a presença de transtornos psiquiátricos. Achados que acreditamos ser por 

conta de mecanismos fisiopatológicos operantes em comum envolvendo as 

vias serotoninérgicas na gênese da epilepsia e dos transtornos psiquiátricos, 

com diferenças na interação com outras vias levando a presença ou ausência 

de cada um deles. Sendo necessário, mais estudos, para definição desta 

hipótese.  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ANEXOS



Anexos  83 

 

ANEXO 1. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP  

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

_________________________________________________________________
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL 

LEGAL 

1. NOME:............................................................................. ........................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ........................................ SEXO:    M  □    F □  
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........... APTO: ...... 

BAIRRO:  ....................................................................  

CIDADE  ............................................................. 

CEP:.........................................  TELEFONE: DDD(............) ....................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL ................................................................................................. 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ...................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ................................................................................... Nº ................... APTO: .......................... 

BAIRRO: ................................................................................ CIDADE: ......................................................... 

CEP: .............................................. TELEFONE: DDD (............)...................................................................... 

__________________________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Atividade serotoninérgica 

 em hipocampos de pacientes com epilepsia do lobo temporal com e sem  

transtornos psiquiátricos 

2. PESQUISADOR:  Dra. Kette Dualibi Ramos Valente 

CARGO/FUNÇÃO: Diretora Técnica do Laboratório de Neurofisiologia Clínica do 

Instituto de Psiquiatria do HCFMUSP. 

UNIDADE DO HCFMUSP: Instituto de Psiquiatria  

 

   3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

  RISCO MÍNIMO x  RISCO MÉDIO □
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 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

 

4. DURAÇÃO DA PESQUISA : 24 meses. 

 

 
 
        Rubrica do sujeito de pesquisa ou 

responsável________  

         

        Rubrica do pesquisador_______  
 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 

DE SÃO PAULO-HCFMUSP  

1 – Desenho do estudo e objetivo(s): 

O(A) Sr(a) participará em um estudo muito importante para que possamos 

compreender melhor a sua doença – epilepsia de lobo temporal – e para que 

no futuro possamos ajudar pacientes com esta doença. Este estudo somente 

será realizado com pacientes como o (a) Sr(a) ou seja que já tem cirurgia 

agendada para tratamento da sua epilepsia. Por isso, é importante que o (a) 

Sr(a) entendam o que vai ser explicado sobre este estudo para que eu saiba se 

concorda em participar. Há no seu cérebro, assim como em todos os cérebros, 

uma substância chamada serotonina que é muito importante. Se esta 

substância diminui, os pacientes podem apresentar depressão. Nós 

acreditamos, tendo como base estudos que foram feitos no passado com 

cérebros de animais, que esta substância possa estar diminuída no cérebro 

dos pacientes com epilepsia e em especial naqueles que tem depressão e 

epilepsia mais grave. As pessoas com epilepsia do lobo temporal têm mais 

depressão que pessoas da população que não tem epilepsia. Até hoje ninguém 

estudou o cérebro de pessoas com epilepsia para obter esta informação. 

Portanto, este é o primeiro estudo que será feito desta forma. Durante a 

cirurgia, a qual o (a) Sr(a) será submetido para tratar ou curar a sua epilepsia, 
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como foi indicado pela equipe clínica que o acompanha, a parte doente do 

cérebro que causa as crises chamada hipocampo é removida. Nós iremos 

estudar esta parte que já foi removida durante a cirurgia para qual o (a) senhor 

(a) tem  que ser submetido (a) para controle de suas crises, portanto este 

estudo nada altera a conduta e o tratamento que o (a) senhor (a) recebe na 

rotina da sua avaliação diagnóstica e terapêutica.  

2 – Descrição dos procedimentos que serão realizados, com seus 

propósitos e identificação dos que forem experimentais e não rotineiros: 

Se o Sr.(a) decidir participar, faremos uma entrevista para conhecermos seu 

histórico e da sua família. Durante a cirurgia para melhora da epilepsia, iremos 

pegar uma amostra da parte doente do seu cérebro, aquela que seria tirada de 

qualquer forma para o controle das suas crises. Esta amostra (tecido) não seria 

utilizada para nenhum outro fim. A única diferença é que uma amostra que 

seria desprezada será utilizada para o estudo. Estas amostras serão 

guardadas em uma geladeira, chamada freezer, em uma temperatura muito 

baixa. Estas amostras serão usadas para estudar a substância que 

acreditamos estar baixa, a serotonina. Todo o material será identificado por 

códigos, para que ninguém possa saber o nome da pessoa que aceitar 

participar da pesquisa. A parte não utilizada neste estudo não será utilizada em 

estudos futuros. 

3 – Relação dos procedimentos rotineiros e como são realizados: 

1. A entrevista será feita com o(a) Sr (a) no dia que for melhor para o (a) 

Sr(a) e que seja  uma data na qual o(a) Sr(a) tenha que vir ao hospital para 

consulta ou realização de exames, assim não alteraremos o seu dia-a-dia ou a 
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sua rotina. Nesta entrevista que dura 30 a 40 minutos, iremos perguntar 

algumas informações do Sr(a) e de sua família. As informações são a data que 

suas crises começaram, quantas e quais crises epilépticas o(a) Sr(a) tem, 

quais os medicamentos que já foram usados e quais está usando agora. 

Também será perguntado sobre tratamento com psiquiatra que já tenha 

acontecido ou que esteja acontecendo, qual a doença que está sendo tratada e 

qual o remédio que está sendo usado para esta doença. 

2. Quando a cirurgia acabar, iremos pegar uma amostra do cérebro que 

está doente, hipocampo. Nossa equipe não terá contato algum com o 

procedimento cirúrgico de rotina. Este tecido será dado para nossa equipe e 

será levado para o freezer do Laboratório de Pesquisa. 

3. Iremos guardar a parte do cérebro doente em uma geladeira de 

temperatura muito baixa, freezer, no Laboratório de Neurociências do Instituto 

de Psiquiatria - HCFMUSP. Seu nome não estará na sua parte doente, mas 

sim um código, para ninguém saiba que aquela parte doente é sua.  

4. Serão usadas técnicas de laboratório com nomes – HPLC e Western 

Blot – que servem para medir a quantidade de serotonina na amostra de 

hipocampo que nós guardamos. Esta fase do estudo, que é a mais importante 

para nós e que leva mais tempo, não precisa de sua participação. O (A) Sr (a) 

não mais será incomodado após a entrevista inicial pela nossa equipe, 
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devendo manter o seu tratamento aqui como o que geralmente faz, com os 

seus médicos e cirurgião responsável pela cirurgia. 

5. Caso o (a) Sr. (a) decida depois da cirurgia que nós não podemos usar a 

amostra de tecido que foi coletada, simplesmente deve nos avisar para que 

não façamos as análises. 

 

4 – Descrição dos desconfortos e riscos esperados nos procedimentos:  

 

Não há desconforto que seja causado por esta pesquisa, exceto da sua 

entrevista que como já dito será realizada em dia da sua conveniência, ou seja, 

em um dia no qual o Sr(a) venha ou HC ou mesmo durante o período que já 

estiver internado para ser operado. Desta forma, não haverá necessidade de 

transporte extra até o Hospital. A entrevista não tem risco.  

A amostra coletada não trará desconforto ou risco para o(a) Sr(a) pois como já 

expliquei não interfere na sua cirurgia. O(A) Sr.(a) seria operado de qualquer 

forma e este seria o pedaço de tecido a ser removido. Portanto, está dentro do 

procedimento de rotina da sua cirurgia. Nenhum exame a mais é necessário e 

nada muda na sua cirurgia. 

O contato na entrevista será feito com o (a) Sr(a), somente para responder as 

perguntas que o (a)  Sr(a) concordar. O contato na hora de pegar a parte 

doente do cérebro será feito somente com o neurocirurgião e após a sua 
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cirurgia, não atrapalhando ela, Iremos guardar o material com código para 

ninguém saber de quem ele é.  

 

 

 

       Rubrica do sujeito de pesquisa ou 

responsável________  

         

                      Rubrica do pesquisador_______  
 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 

DE SÃO PAULO-HCFMUSP  

 

5 – Benefícios para o participante: 

 

No trabalho, não há benefício direto para o participante.  

É possível, mas não garantido, que os pacientes com algumas destas doenças 

possam beneficiar-se dos resultados deste estudo no futuro, bem como seus 

familiares. O nosso estudo pretende dar um maior esclarecimento das causas 

da epilepsia e da depressão. Com estes conhecimentos, esperamos conseguir 

um melhor tratamento das doenças citadas. 

 

6 – Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos 

quais o paciente pode optar: 

 

Não há. 

 

7 – Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você poderá entrar em 

contato com os profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento 

de eventuais dúvidas. O principal investigador é a Dra. Kette Dualibi Ramos
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Valente que pode ser encontrada no endereço Instituto de Psiquiatria, 

térreo,setor de Eletrencefalografia - Rua Dr.Ovídio Pires de Campos,785 – 

Cerqueira César – SP. Telefone(s): 2661-6518 ou 2661-7921. Se você tiver 

alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – 

tel: 2661-6442 ramais 16, 17, 18 – e-mail: cappesq@hcnet.usp.br.  

 

8 – É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento 

e deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu 

tratamento na Instituição.  

09 – As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros 

pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum paciente.  

 

10 – Você tem o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais 

das pesquisas, quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do 

conhecimento dos pesquisadores. 

 

11 – Não haverá despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 

estudo, incluindo exames e consultas. Também não haverá compensações 

financeiras relacionada à sua participação.  

 

 

       Rubrica do sujeito de pesquisa ou 

responsável________  

          

                                     Rubrica do pesquisador_______  
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 

 DE SÃO PAULO-HCFMUSP  

 
12 – Os dados obtidos e o material coletado serão utilizados somente para  

esta pesquisa.  

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 

ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo ‖Atividade serotoninérgica 

em hipocampos de pacientes com epilepsia do lobo temporal com e sem 

transtornos psiquiátricos‖. 

 

Eu discuti com a Dra. Kette Dualibi Ramos Valente sobre a minha decisão em 

participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do 

estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 

garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 

também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do 

acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente 

em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda 

de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento 

neste Serviço.  

 

-------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal         Data___/____/_____ 
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__________________________________ 

 

Assinatura da testemunha        Data___/____/_____ 

 

(Para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semianalfabetos 

 ou portadores de deficiência auditiva ou visual). 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre  

e Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação 

 neste estudo.  

 

 

Assinatura do responsável pelo estudo       Data___/____/_____ 

 

Rubrica do sujeito de pesquisa ou 

responsável________  

          

                                      Rubrica do pesquisador_______  
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ANEXO 2.  ARTIGO PUBLICADO:  EPILEPSY RESEARCH (2015), 18 - 25 
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ANEXO 4 -TABELA CARACTERIZAÇÃO PACIENTES – 5-HT1A 

 

 

 



Anexos  108 

 

ANEXO 5. TABELA CARACTERIZAÇÃO PACIENTES – 5-HT2A 
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ANEXO 6. TABELA CARACTERIZAÇÃO PACIENTES – 5-HT6 
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ANEXO 7 - TABELA CARACTERIZAÇÃO PACIENTES – 5-HT7 
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ANEXO 8- TABELA CARACTERIZAÇÃO PACIENTES – 5-HTT 
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 ANEXO 9 - ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

● ANÁLISE ESTATÍSTICA 5-HT 
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● GENERALIZED LINEAR MODELS 5-HT X FATORES CONFUSIONAIS 

Model Information  

Dependent Variable 5HT 
 

Probability Distribution Gamma 
 

Link Function Log 
 

   

Omnibus Test
a
 

Likelihood Ratio Chi-Square df Sig. 

10,541 3 ,014 

Dependent Variable: 5HT 
Model: (Intercept), GTCseizures, ISRS, GTCseizures * ISRS 

Compares the fitted model against the intercept-only model. 
 

 
Tests of Model Effects 

Source 

Type III 

Wald Chi-Square df Sig. 

(Intercept) 150,018 1 ,000 

GTCseizures 9,019 1 ,003 

ISRS ,321 1 ,571 

GTCseizures * ISRS 7,159 1 ,007 

Dependent Variable: 5HT 
Model: (Intercept), GTCseizures, ISRS, GTCseizures * ISRS 

 

 

MEANS
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● ANÁLISE 5-HT1A E 5-HT2A 
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● GENERALIZED LINEAR MODELS 5-HT1A X FATORES 

CONFUSIONAIS
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● ANÁLISE ESTATÍSTICA 5-HT7 
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ANÁLISE ESTATÍSTICA 5-HT6 E SERT 
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