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Figura 28: Comparação entre a concentração de GLU (em ng/mg) em pacientes e 
controles (p= 0,00051). 
 

 

 
 
Figura 29: Comparação entre a concentração de GABA (em ng/mg) em pacientes 
e controles (p= 0,0026). 
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Tabela 8: Medidas-resumo das concentrações de GLU e GABA, segundo Grupo. 
 

Grupo medidas-resumo GLU GABA 

paciente N 29 29 
 Média 4,76 1,15 
 Mínimo 1,50 0,36 
 Máximo 6,76 2,16 
 desvio-padrão 1,17 0,47 
    

controle de autópsia N 9 9 
 Média 6,37 2,09 
 Mínimo 5,62 1,11 
 Máximo 7,58 3,01 
  desvio-padrão 0,83 0,67 

 

 

5.6 CORRELAÇÃO ENTRE INTENSIDADE DE SINAL DO HIPOCAMPO NA RM E 

CONCENTRAÇÃO DE GLU. 

 

O estudo da correlação entre os valores normalizados da Cabeça, Corpo e 

Cauda do hipocampo do lado comprometido dos pacientes e a concentração de 

GLU, também foi objeto de estudo desta pesquisa. As figuras 30 a 32 mostram o 

comportamento conjunto destas informações. 

Conforme sugerem as figuras 30 a 32, detectamos, através da estimação 

dos coeficientes de correlação linear de Pearson, uma correlação inversa entre os 
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valores normalizados da RM somente da Cauda do lado comprometido com níveis 

de GLU. Esses dados indicam que quanto maior o consumo de GLU, maior a 

intensidade de sinal na cauda do hipocampo afetado. A Tabela 9 mostra o grau de 

significância dos resultados encontrados. 

 

 

 

Figura 30: Correlação entre valores normalizados do hipersinal da cabeça do 
hipocampo do lado comprometido e concentração de GLU (em ng/mg). 
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Figura 31: Correlação entre valores normalizados do hipersinal do corpo do 
hipocampo do lado comprometido e concentração de GLU (em ng/mg). 
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Figura 32: Correlação entre valores normalizados do hipersinal da cauda do 
hipocampo do lado comprometido e concentração de GLU (em ng/mg). 
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Tabela 9: Coeficientes de correlação linear de Pearson entre os valores 
normalizados de hipersinal da cabeça, corpo e cauda do hipocampo do lado 
comprometido e Concentração de GLU (em ng/mg). 
 

 Coeficiente de Pearson p 

Cabeça comprometida e Concentração de glutamato -0,252 0,234 
Corpo comprometido e Concentração de glutamato -0,345 0,099 
Cauda comprometida e Concentração de glutamato -0,457 0,025 

 

5.7- RELAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE CITOCINAS, NO, GABA E GLU COM 

OS TIPOS DE ESCLEROSE DO HIPOCAMPO. 

 

O padrão de perda celular apresentado pelo hipocampo dos pacientes 

também foi objeto deste estudo, onde comparamos as concentrações de IL1β, 

TNFα, NO, GLU e GABA entre os pacientes com esclerose clássica do hipocampo 

com os pacientes com esclerose atípica do hipocampo. Também foram avaliadas 

diferenças entre os pacientes com esclerose clássica tipo Ib (perda celular severa) 

e os pacientes com esclerose clássica tipo Ia e atípica. As informações das 

concentrações IL1β, TNFα, NO, GLU e GABA dos pacientes com esclerose 

hipocampal clássica (Ia e Ib) e atípica estão resumidas nas Tabelas 10 e 11. É 

importante ressaltar que em ambos os grupos não houve diferença 

estatisticamente significante entre as concentrações de IL1β, TNFα, NO, GLU e 

GABA. 
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Tabela 10: Medidas-resumo das concentrações de IL1β, TNFα, NO, GLU e GABA, 
segundo a dicotomia entre esclerose hipocampal clássica e atípica. 
 

Grupo 
medidas-
resumo IL1 beta TNF alfa NO GLU GABA 

esclerose 
clássica N 14 14 14 14 14 

 média 123,39 23,11 33,686 4,65 1,05 
 mínimo 99,39 10,11 11,70 3,08 0,61 
 máximo 155,45 60,08 71,40 6,36 1,92 

 
desvio-
padrão 19,23 13,31 15,2 0,96 0,40 

       
esclerose atípica N 4 4 4 4 4 

 média 115,61 32,28 25,98 5,59 1,28 
 mínimo 109,42 20,38 14,8 4,82 0,70 
 máximo 125,07 47,83 45 6,70 1,80 

 
desvio-
padrão 6,83 13,83 13,9 0,79 0,45 

  valor de p 0,22 0,24 0,38 0,099 0,41 
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Tabela 11: Medidas-resumo das concentrações de IL1β, TNFα, NO, GLU e GABA, 
segundo a dicotomia entre esclerose hipocampal clássica tipo IB e demais tipos. 
 

Grupo 
medidas-
resumo IL1 beta TNF alfa NO GLU GABA

Esclerose clássica 
Ib N 7 7 7 7 7 
 média 116,79 18,77 38,13 4,66 1,03 
 mínimo 99,39 10,11 11,70 3,08 0,64 
 máximo 138,27 34,43 71,40 6,36 1,48 
 desvio-padrão 15,64 8,86 20 1,056 0,266 
       

Esclerose clássica 
Ia N 11 11 11 11 11 

Esclerose atípica média 124,77 29,21 28,05 4,97 1,19 
 mínimo 101,75 11,29 14,8 3,26 0,61 
 máximo 155,45 60,08 45 6,70 1,92 
 desvio-padrão 18,42 14,84 9,65 1,032 0,489 

  valor de p 0,357 0,080 0,167 0,540 0,439 

 

 

5.8- COMPARAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE ENGEL DOS PACIENTES COM A 

CONCENTRAÇÃO DE CITOCINAS, NO, GABA E GLU. 
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O resultado cirúrgico medido pela escala de Engel também foi objeto 

deste estudo, onde comparamos as concentrações de IL1β, TNFα, NO, GLU e 

GABA entre os pacientes com grau I e os demais pacientes. As informações das 

concentrações IL1β, TNFα, NO, GLU e GABA com relação à escala de Engel 

estão resumidas na tabela 12. É importante ressaltar que em ambos os grupos 

não houve diferença estatisticamente significante entre as concentrações de IL1β, 

TNFα, NO, GLU e GABA. 

 

Tabela 12: Medidas-resumo das concentrações de IL1β, TNFα, NO, GLU e GABA, 
segundo a dicotomia entre diferentes graus de Engel. 
 

Grupo 
medidas-
resumo IL1 beta TNF alfa NO GLU GABA

Engel I N 19 19 18 19 19 
 média 119,45 29,31 25,489 4,76 1,15 
 mínimo 91,55 10,11 11,50 1,50 0,36 
 máximo 155,45 60,08 71,40 6,76 2,16 
 desvio-padrão 17,40 16,42 15,3 1,23 0,48 
       

Outros Engel N 10 10 10 10 10 
 média 114,06 28,25 30,71 4,76 1,16 
 mínimo 99,38 14,09 14,8 3,08 0,61 
 máximo 135,27 49,59 46,3 6,70 1,92 
 desvio-padrão 10,71 10,64 11,1 1,09 0,45 

  valor de p 0,380 0,855 0,353 0,993 0,938
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5.9- ANÁLISE HISTOLÓGICA DOS CASOS. 

 

Os preparados histológicos foram avaliados inicialmente com relação a 

preservação dos diferentes setores do hipocampo propriamente dito, uma vez que 

a integridade desta estrutura é necessária para se estabelecer qual o tipo de 

esclerose hipocampal segundo a classificação proposta por Blumcke (Blumcke et 

al., 2007). Dos diferentes casos 18 deles tinham as diferentes regiões 

conservadas possibilitando o diagnóstico acurado do padrão de perda neuronal. 

Os demais 11 casos apresentavam algum tipo de perda da estrutura devido a 

hemorragia ou mesmo a traumas durante a retirada desde no ato cirúrgico, pois é 

uma estrutura profunda e muito delicada. 

Os principais padrões de perda neuronal, bem como a perda de 

substância devido as intercorrências acima relatadas podem ser observadas na 

FIGURA 33. 

É importante ressaltar que apenas o hipocampo propriamente dito foi 

analisado, sendo que as alterações do giro dentado não foram avaliadas neste 

trabalho. 

Na análise pormenorizada destes espécimes observamos infiltrados de 

elementos mononucleados, com disposição perivascular e representados em 

grande parte por linfócitos. Estes achados são ressaltados através da imuno-

histoquímica para CD45, que marca os linfócitos. Em meio ao infiltrado também 
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foram encontrados alguns hemossiderófagos (macrófagos que fagocitaram 

hemácias, digeriram a hemoglobina e retiveram o ferro sob forma de 

hemossiderina). O infiltrado linfóide pode ser apreciado na FIGURA 34.  

O infiltrado perivascular de elementos mononucleados estava presente 

em graus variáveis em 22 (75,86%) das formações hipocampais provenientes de 

pacientes, sendo que 7 (23,14%) dos pacientes não apresentavam este tipo de 

alteração quando analisados na histologia convencional. Este tipo de alteração 

não foi observado em tecido controle, proveniente de autópsias. 
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FIGURA 33: Exemplos de esclerose hipocampal. A) Paciente 5, EH tipo IB (Barra 

1000 μm; Cresil). B) Paciente 13, EH tipo IB (Barra 1000 μm; Cresil). C) Paciente 

12, EH atípica – tipo 2 (Barra 1000 μm; Cresil). D) Paciente 9, EH não-classificável 

(Barra 1000 μm; Cresil). 
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FIGURA 34: Alterações inflamatórias histológicas presentes na EMT. A) Infiltrado 

mononucleado constituído por linfócitos com disposição perivascular (setas) e 

neurônio dismórfico (asterisco) (Barra 100 μm, Cresil). B) Imuno-histoquímica anti-

CD45 evidenciando linfócitos perivasculares (Barra 50 μm, CD45). C) Infiltrado 

mononucleado constituído por linfócitos com disposição perivascular (seta) (Barra 

100 μm, Cresil). D) Imuno-histoquímica anti-CD45 evidenciando linfócitos em 

detalhe referido em “B” com disposição perivascular (Barra 10 μm, CD45). 
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A quantificação deste infiltrado não foi realizada mesmo de forma 

qualitativa neste trabalho. E a presença de anormalidades como neurônios 

dismórficos também não foi avaliada. 

Nas reações imuno-histoquímicas para TNFα não houve marcação para 

esta proteína, mesmo de forma inespecífica. Entretanto nas reações imuno-

histoquímicas para IL1β houve a marcação de pericários neuronais nos setores 

hipocampais onde existiam células preservadas (CA2 e CA3, principalmente). Não 

foi observada marcação do giro dentado, conforme pode ser observado nas 

FIGURAS 35 e 36. 

As reações imuno-histoquímicas foram realizadas em apenas dois casos 

selecionados após a análise histológica com propósitos ilustrativos. 
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FIGURA 35: Imuno-histoquímica para IL1-β na formação hipocampal do Paciente 

5. A) Secção histológica, mostrando EH tipo IB (Barra 1000 μm; Cresil). B) Imuno-

histoquímica para IL1-β na formação hipocampal (Barra 1000 μm; IL1-β). C) 

Imuno-histoquímica para IL1-β na formação hipocampal na região marcada em “B” 

(Barra 500 μm; IL1-β). D) Imuno-histoquímica para IL1-β na formação hipocampal 

na região marcada em “C” (Barra 100 μm; IL1-β). 
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FIGURA 36: Comparação entre caso (Paciente 5 e 9) e controle, imuno-

histoquímica para IL1-β. A) Paciente 9, região de CA2-3 (Barra 100 μm; IL1-β). B) 

Paciente 6, região de CA2-3 (Barra 100 μm; IL1-β). C) Controle, região de CA2-3 

(Barra 100 μm; IL1-β). 
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6.0 DISCUSSÃO 

 

6.1 ASPECTOS GERAIS E SOBRE A LATERALIDADE DO PROCESSO. 

 

A epilepsia de lobo temporal secundária a esclerose mesial temporal tem 

sido objeto de vários estudos ao longo do tempo, devido a sua grande importância 

clínica e também devido às dificuldades terapêuticas deste mal. Neste estudo 

observamos um maior número de pacientes do sexo feminino, perfazendo cerca 

de 62%, que foram pareados e comparados com igual proporção de indivíduos 

controles. Na literatura não observamos predomínio de pacientes do sexo feminino 

(Chabardes et al., 2005). Alguns trabalhos mostram uma discreta predominância 

de mulheres (Blumcke et al., 2007) mas, outros autores, observaram um 

predomínio de pacientes do sexo masculino (Choi et al., 1999). Observamos 

ainda, neste trabalho, uma idade média de ressecção das estruturas 

epileptogênicas de 37 anos, aproximadamente, o que é semelhante ao observado 

na literatura (Thom et al., 2008), mostrando que o nosso serviço de tratamento na 

UNIPETE identifica os pacientes candidatos à cirurgia na mesma época que 

acontece nos países desenvolvidos. 

Quanto a presença ou ausência de evento precipitante inicial a proporção 

de pacientes que a apresentam (38% dos pacientes) é semelhante ao que 

observamos na literatura  (Choi et al., 1999; Meyer et al., 1954). O mesmo 
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acontecendo com relação à alteração do sinal do pólo temporal  (27,5% dos 

pacientes) (Chabardes et al., 2005; Duncan, 1997; Wieser, 2004). 

A lateralidade da epilepsia do lobo temporal, apresentada nos diferentes 

estudos, por vezes predomina à direita (Chabardes et al., 2005) e por vezes 

predomina à esquerda (Blumcke et al., 2007) Entretanto, vale ressaltar que nos 

pacientes tratados na UNIPETE houve um predomínio do comprometimento do 

lado esquerdo, tanto pelos dados observado neste estudo que perfazem 72,4 % 

do total de pacientes, quanto em outros, previamente já descritos (Marques et al., 

2007).  

Os motivos que levam a esta discrepância de comprometimento ainda 

não são bem compreendidos, havendo poucos trabalhos que versam a este 

respeito.  

Alguns autores já tentaram explicar o motivo pelo qual o hemisfério 

esquerdo é mais comprometido pelo processo epiléptico do que o hemisfério 

direito. Aparentemente o córtex cerebral do hemisfério esquerdo é mais sensível 

aos insultos (Parker et al., 1972), que por sua vez iniciam o processo epiléptico. 

Outros autores argumentam que o hemisfério direito é dominante nas crianças 

(Dean et al., 1997), ficando assim mais protegido dos insultos. Entretanto as 

discussões sobre os reais motivos destas observações raramente é tratado em 

profundidade (Chiron et al., 1997). 
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Do ponto de vista circulatório existem diferenças inerentes a irrigação de 

ambos os hemisférios cerebrais. O fluxo sangüíneo do hemisfério cerebral direito é 

maior, conforme aferido por SPECT em crianças (um a três anos) na síndrome de 

Dyke-Davidoff-Masson (hemiatrofia cerebral) (Unal et al., 2004). Tal observação 

tem importância, pois apesar de não tratar especificamente sobre a ELT por EMT 

mostra que existem diferenças quantificáveis com relação ao fluxo sangüíneo que 

cada hemisfério cerebral recebe. Decorre deste fato que ambos os hipocampos 

tem um fluxo sangüíneo distinto, fato que tende a ter maior impacto na infância, 

período onde ocorrem os chamados eventos precipitantes iniciais. 

O arco da aorta, no ser humano, se curva para a esquerda e para 

posterior logo após o término da porção ascendente da aorta, emitindo três ramos 

principais, respectivamente, o tronco braquiocefálico (que origina a artéria carótida 

comum direita e a artéria subclávia direita), a artéria carótida comum esquerda e a 

artéria subclávia esquerda. Observamos que o diâmetro do primeiro ramo é maior 

que os demais (Gardner et al., 1960; Gray and Gross, 1988). Fisiologicamente 

este sistema funciona como “vasos comunicantes”, cuja pressão é a mesma nos 

vasos. Porém, sofre redução a cada ramificação apresentada pelo vaso principal 

(no caso a aorta). Ou seja, a pressão no primeiro ramo é ligeiramente maior que a 

pressão no segundo vaso e assim por diante (Guyton and Hall, 1996). 

Assumindo que o fluxo sangüíneo nestes vasos é laminar e é regido pela 

lei de Poiseuille, temos que: Q = (πΔPr4)/(8ηL) 
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Onde Q representa o fluxo, ΔP a variação pressórica entre as extremidades dos 

vasos, r o diâmetro do vaso, η a viscosidade do sangue e L o comprimento do 

vaso (Guyton and Hall, 1996). 

Desta forma, o primeiro vaso que emerge da aorta recebe maior fluxo 

sangüíneo, pois tem uma pressão ligeiramente maior, tem diâmetro maior (o que é 

de importância cardinal, uma vez que o fluxo é diretamente proporcional à quarta 

potência do diâmetro), sendo que os demais parâmetros são semelhantes. Assim 

o tronco braquicefálico recebe maior fluxo, o qual vai suprir basicamente o 

hemisfério direito do cérebro.  

A irrigação sangüínea dos hipocampos é realizada nas porções anteriores 

pela artéria coroidea anterior, ramo da carótida interna, próxima a comunicante 

posterior, enquanto as porções posteriores são irrigadas pelas artérias de 

Hashimori, ramo da artéria cerebral posterior, que por sua vez é oriunda das 

artérias vertebrais, ramos da subclávia (Machado, 2002). Assim podemos 

observar que a irrigação sangüínea do lado direito é facilitada com relação ao lado 

esquerdo, devido à particularidade anatômica acima referida.  

Naturalmente estas diferenças não explicam per se a maior 

suscetibilidade do lado esquerdo ao processo epileptogênico, mas mostram 

diferenças inerentes ao fluxo e conseqüentemente a irrigação das formações 

hipocampais. Se a perda celular é causa ou conseqüência da epilepsia (Cendes et 

al., 1993b) ainda é objeto de discussão, a isquemia e a hipóxia são causas de 
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perda celular no hipocampo (Kalimo, 2005). Assim, o lado esquerdo é mais 

susceptível a lesão, pois tem uma perfusão comparativamente mais delicada que 

o lado direito. Essa hipoperfusão já foi observada em pacientes com EMT e está 

correlacionada com o hipersinal em FLAIR (Ryvlin et al., 1992a). 

Naturalmente esta hipótese deve ser confirmada através de medidas de 

fluxo arterial em seres humanos, no período em que ocorrem os eventos 

precipitantes iniciais, comprovando uma maior fragilidade da formação hipocampal 

direita. 

 

6.2 EXCITOTOXICIDADE E ELT E EMT. 

 

A excitotoxicidade é um dos fatores cardinais no que tange a 

fisiopatologia da epilepsia de lobo temporal por esclerose mesial, tendo grande 

importância como fator iniciador do processo epileptogênico e provavelmente na 

manutenção do mesmo. A existência de um evento precipitante inicial, que neste 

estudo foi apresentado por onze pacientes (cerca de 38%), promove um aumento 

na liberação de GLU que ao se ligar nos receptores AMPA induzem a 

despolarização no neurônio pós-sináptico e remoção do Mg++ que bloqueia o 

receptor NMDA. Sendo assim, o receptor tipo NMDA pode ser ativado, 

promovendo a entrada de Ca++ e Na+ aumentando a excitabilidade celular 

(Cavalheiro et al., 1994; Funke et al., 2003). 
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A entrada de Ca++ na célula neuronal tem muitas ações, algumas das 

quais danosas, que fazem parte do processo excitotóxico. A entrada destes íons 

por si só traz água por osmose, o que ocasiona um edema intracelular. 

Dependendo da intensidade deste edema a célula pode vir a se romper. Por outro 

lado o cálcio é um co-fator importante para muitas proteínas plasmáticas (que 

dependem da calmodulina, por exemplo) e nucleares. Muitas destas enzimas são 

danosas para a célula, pois promovem a degradação do citoesqueleto e também 

atuam como DNAases. Este conjunto de ações, que promove sofrimento ou morte 

celular (dependendo tanto da intensidade quanto do tempo em que atuam), 

constitui a excitotoxicidade (Meldrum and Garthwaite, 1990). Este fator atua tanto 

com um agente iniciador do processo epiléptico, quanto na manutenção deste. 

Por outro lado a  ativação do receptor tipo NMDA, dentre muitas coisas, 

promove a produção de GAP-43, que é uma proteína que esta relacionada com o 

brotamento supragranular das fibras musgosas, que virá por modificar a 

plasticidade hipocampal, levando a consolidação de uma circuitaria 

epileptogênica, responsável pelas manifestações clínicas (McNamara and 

Routtenberg, 1995; Naffah-Mazzacoratti et al., 1999b). Esses achados têm sido 

descritos em modelos experimentais de epilepsia do lobo temporal e confirmados 

em humanos. Uma vez estabelecido o circuito epiléptico, após um período latente, 

a liberação de GLU ainda tem grande importância, não devendo ser encarada 

apenas como um agente iniciador, pois a sua ação durante a fase de cronicidade 
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com a alteração da plasticidade das vias neurais perpetua o processo.  O que não 

deve ser encarado como algo estático, mas como uma circuitaria que se adapta as 

diferentes mudanças do microambiente, muitas das quais causadas pela perda 

celular contínua secundária ao processo de excitotoxicidade (Babb et al., 1991). 

O presente trabalho mostrou uma concentração de GLU reduzida no 

hipocampo de pacientes, quando comparado aos tecidos controles (p<0,001). 

Esse achado parece estar relacionado com o aumento de sua liberação, como já 

referido na literatura (Bregola et al., 1999; Cavalheiro et al., 1994), entretanto a 

confirmação deste dado só poderia ser obtida através de estudos de microdiálise, 

impossíveis de serem realizados em seres humanos. O aumento da concentração 

de sinaptofisina no tecido epiléptico (Mori et al., 1998.) mostra que existe um 

aumento dos sinaptossomas. Assim se existe um aumento destas estruturas e 

uma redução das concentrações de neurotransmissores é pertinente supormos 

que esta redução é devida ao aumento da sua liberação e não a uma redução da 

sua produção ou devidos a perda neuronal que acontece nesta doença. 

Além disso, a ativação do receptor tipo NMDA promove a indução de 

alterações plásticas e entre elas há aumento na expressão da proteína Mint 1, que 

é responsável pela sinatogênese a também pela plasticidade cerebral (Scorza et 

al., 2003). Relacionando-se estes dados com a lesão excitotóxica causada pelo 

GLU, as manifestações clínicas de alteração da aura ou alteração do padrão de 

crises apresentadas pelos pacientes, podem ser explicadas pela remodelação 
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contínua do circuito epiléptico, tendo a liberação de GLU como um dos seus 

fatores desencadeantes. 

A deterioração mental apresentada pelos pacientes também se deve, em 

parte, pela perda contínua de células neurais (Marques et al., 2007), relacionadas 

ao processo crônico de excitotoxicidade.  

A existência de um desequilíbrio entre a excitação e a inibição também 

está presente na ELT por EMT. As concentrações de GABA, com relação aos 

controles, foram estatisticamente menores (p<0,001), mostrando uma liberação 

compensatória deste neurotransmissor na tentativa de conter o aumento na 

excitabilidade. Entretanto, esse aumento de liberação de GABA não foi suficiente 

para o controle das crises e este desequilíbrio entre a excitação e a inibição 

responde em parte pela clínica exibida pelos pacientes. O processo dinâmico da 

epilepsia com desequilíbrio em múltiplos segmentos do microambiente no qual 

estão inseridos os neurônios gera uma provável necessidade metabólica impar 

nesta doença, visto que mesmo a matriz extracelular tem alterações na ELT por 

EMT (Naffah-Mazzacoratti et al., 1999a; Wang and Dow, 1997). Tais alterações 

são induzidas pela liberação de GLU e não pela perda celular e gliose reacional, 

como poderia se supor (Wang and Dow, 1997). 

As alterações de matriz extra-celular não são restritas ao hipocampo dos 

pacientes, mas comprometem o córtex, mostrando que o processo que se instala 

não se restringe única e exclusivamente ao hipocampo, tendo ainda expressão no 
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líquour dos pacientes (Perosa et al., 2002a; Perosa et al., 2002b). Estes dados 

mostram a extensão do processo patológico que se instala e também que as 

alterações não estão restritas apenas ao componente celular do tecido nervoso, 

mas existentes no micro-ambiente no qual as células estão inseridas. 

Por outro lado, uma explicação para a redução dos níveis de GABA seria 

a perda de neurônios GABAérgicos, que por vezes é intensa no hipocampo dos 

pacientes. Entretanto não observamos diferenças entre as concentrações destes 

neurotransmissores quando comparamos pacientes com esclerose hipocampal 

tipo 1B (perda celular intensa) em relação aos demais pacientes. Da mesma 

forma, não observamos diferenças entre as concentrações de GABA dos 

pacientes com esclerose hipocampal clássica e esclerose hipocampal atípica. 

Além do que as diferenças estatísticas entre o grupo de pacientes e o grupo de 

controles são muito evidentes. 

Estes dados reforçam a idéia de que as concentrações de 

neurotransmissores são menores devido a um aumento na sua liberação e não em 

decorrência de diminuição da sua produção, ocasionada pela despopulação 

neuronal, que caracteriza a esclerose hipocampal. 

 

6.3 SOBRE O PROCESSO INFLAMATÓRIO. 
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O processo inflamatório na epilepsia de lobo temporal por esclerose 

mesial temporal parece ter grande importância. Trabalhos recentes de vários 

autores vêm demonstrando, cada vez mais, a participação deste processo na 

epileptogênese e mostram que substâncias que o bloqueiam a inflamação fazem 

com que um estímulo epileptogênico  seja reduzido (Vezzani et al., 2000). 

Conceitualmente podemos sugerir que a ELT por EMT seja uma doença 

inflamatória, pois o processo que predomina é a inflamação. (Ackerman et al., 

2005; Böer et al., 2003). 

Os trabalhos experimentais tem mostrado uma gama muito grande de 

mediadores inflamatórios envolvidos na epilepsia, todos identificando diferentes 

segmentos da resposta imune como tendo participação nesta doença (Arganaraz 

et al., 2004; Vezzani, 2005; Vezzani and Granata, 2005). Muitas destas evidências 

têm sido obtidas de modelos experimentais de epilepsia como, por exemplo, a 

ação excitatória do receptor de bradicinina B1 e a ação protetora do receptor de 

bradicinina B2, observada em camundongos nocautes para o receptor B1 

(Arganaraz et al., 2004). Além disso, achado semelhante foi descrito pelo nosso 

grupo, quando estudou o hipocampo de pacientes operados para controle das 

crises na ELT, secundária a EMT (Perosa et al., 2007). Neste mesmo sentido, 

pudemos notar que outros sistemas, que regem o processo inflamatório no 

sistema nervoso central também tem expressão aumentada no tecido epiléptico, 

como é o caso do sistema renina-angiotensina (Arganaraz et al., 2008). Vários 
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autores também têm mostrado o envolvimento de moléculas do Complemento tais 

como C1q, C3c e C3d nesse tipo de epilepsia em humanos (Aronica et al., 2007).  

Diante destas evidências sugerimos que a inflamação seja um evento presente 

desde o início da doença e que também permanece durante a fase de cronicidade 

desse processo. 

Nesse contexto, esse presente trabalho também mostrou que as 

moléculas pró-inflamatórias tais como a IL1-β e o TNF-α, quantificadas no 

hipocampo dos pacientes, tiveram sua concentração aumentada no tecido 

epiléptico (p=0,023 e p=0,049, respectivamente), quando comparado ao valores 

controles.  Dados obtidos em modelos experimentais de epilepsia sugerem que na 

epilepsia do lobo temporal ocorre inflamação crônica ativa, mesmo na fase de 

“cronicidade” da doença e provavelmente também na fase silenciosa (Arganaraz 

et al., 2004). Estes dados aliados ao infiltrado inflamatório presente em 22 dos 

pacientes (cerca de 76,86%) reforça a idéia de que a inflamação crônica está 

presente mesmo nas fases de cronicidade nos seres humanos.  

O processo inflamatório é uma reação tecidual que muitas vezes lesa o 

tecido em que se instala, apesar de ser uma resposta protetora do organismo, 

podendo ser considerado uma “faca de dois gumes”. Tal agressão ao parênquima 

cerebral poderia passar de forma inócua, porém a presença da excitotoxicidade 

potencializa as lesões causadas e vice-versa. Este ciclo vicioso que se instala 
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pode trazer conseqüências extremamente danosas ao sistema nervoso, levando 

mesmo a grandes perdas celulares (Allan and Rothwell, 2000). 

O estudo do processo inflamatório na epilepsia nos seres humanos é de 

difícil execução, pois além de ser sutil o acesso ao tecido nervoso destes 

pacientes é muito restrito. Podemos obter tecido proveniente de autópsia, com 

alterações decorrentes do processo de morte e também tecido proveniente de 

espécimes cirúrgicos. Estes espécimes cirúrgicos, restritos, pois existem muitas 

variáveis a seres observadas no que tange a terapêutica destes pacientes, a qual 

não pode ser prejudicada, é o material mais próximo ao ideal que podemos obter. 

Muito do que aprendemos sobre o processo inflamatório advém de estudos 

realizados em cobaias e da transposição deste conhecimento para os seres 

humanos, com a realização de testes e dosagens semelhantes ao realizado nas 

cobaias.  

Outra forma de estudar este processo é de forma indireta, ou seja, a partir 

de dados indiretos que nos fazem supor um processo inflamatório que está 

ocorrendo na cavidade craniana, onde podemos citar o estudo do líquour e os 

estudos de imagem. Nos pacientes com ELT por EMT este processo inflamatório 

assume tamanha importância, que após uma crise epiléptica, podemos observar 

alterações de fatores inflamatórios no sangue periférico destes pacientes 

(Liimatainen et al., 2009), refletindo a importância dos estudos indiretos deste 

processo, mesmo que no sangue periférico.  
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Estudos de RM sugerem que durante crises febris (evento precipitante) há 

o estabelecimento de hipersinal (Huang and Chang, 2009; Merkenschlager et al., 

2009). Neste estudo relacionamos o hipersinal em FLAIR da RM com o processo 

inflamatório, sendo pertinente supormos que a inflamação está presente desde os 

momentos mais precoces da doença, mesmo nos seres humanos. Assim a partir 

de um dado indireto do processo inflamatório (neste caso o hipersinal em FLAIR) 

podemos ter uma relação direta da inflamação tecidual dos pacientes com ELT por 

EMT (neste caso a concentração tecidual de mediadores inflamatórios). 

Também foram estudamos nesse trabalho as concentrações hipocampais 

de NO, um gás indutor de vasodilatação, ligado a processos fisiológicos de 

plasticidade cerebral, mas também associado à produção do peroxinitrito, 

causando neurodegeneração (morte neuronal). Dependendo da sua concentração 

o NO pode ser benéfico ou ter efeitos tóxicos (Bishop et al., 2009). Em presença 

do radical livre, o anion superóxido (O2*) o NO pode se transformar em 

peroxinitrito, um potente radical livre, responsável pela nitração de proteínas, 

formando o resíduo de nitrotirosina, que leva a perda da função dessas proteínas 

com conseqüente morte neuronal (Bishop et al., 2009).  

Além disso, segundo Almeida e cols. (Almeida et al., 1999) o GLU causa 

depleção do ATP mitocondrial através de um mecanismo mediado pelo NO em 

neurônios corticais. O tecido cerebral em condições de baixo oxigênio, em 

presença do NO produz inibição da enzima citocromo oxidase, que leva a 
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depleção de ATP neuronal. Com a perda de função das maquinaria enzimática 

dependente de energia há liberação subseqüente de mais GLU, que estimula o 

receptor NMDA levando ao processo de excitotoxicidade que culminará com a 

morte celular (Jekabsone et al., 2007). Podemos observar que os processos de 

inflamação e de excitotoxicidade estão intimamente relacionados, quando podem 

ser encarados como causa ou conseqüência, onde a inflamação leva a 

excitotoxicidade e vice-versa. 

Entretanto, a concentração real do NO é de difícil obtenção no tecido, pois 

esse mediador tem meia vida muito curta, é um gás de dimensões reduzidas e 

pode se difundir livremente, tanto dentro do tecido quanto para fora dele. Nossa 

metodologia transformou todo o nitrito e nitrato do tecido em NO, o que contorna 

parte desses problemas, principalmente os que são inerentes a sua concentração. 

Neste trabalho fizemos a comparação dos níveis de NO do hipocampo de 

pacientes com ELT e EMT com os níveis obtidos de tecido de autópsia e não 

houve alteração significante entre os dois grupos de indivíduos, embora o tecido 

proveniente da autópsia apresentasse níveis maiores de NO. Esse resultado era 

esperado de certa forma uma vez que após a morte do indivíduo níveis altos de 

NO podem ser gerados via produção de poliaminas (espermina, putrecina, 

espermidina, espermidina). Essas poliaminas podem aumentar a atividade da 

NOS e são produzidas em grande quantidade após a morte, devido a anóxia 

(Clarkson et al., 2004; Gilad et al., 1995), sendo dosadas como NO, pois estes 



 126

produtos de degradação são moléculas nitradas que podem se dissociar de modo 

a produzir diversos produtos (moléculas menores) e dentre elas o NO.  

Alguns trabalhos mostram haver síntese de NO arterial após a morte 

(Bloch-Boguslawska, 2006a, b). Esse fato torna o tecido obtido da autópsia um 

tecido ruim para o estudo do controle tissular da concentração de NO. Apesar 

disso, não existe disponibilidade de outro tipo de tecido controle, uma vez que o 

tecido perifocal, antigamente usado como controle, também mostra alterações 

neuroquímicas importantes (Naffah-Mazzacoratti, dados não publicados). Deste 

modo o controle de NO para estes pacientes torna-se praticamente impossível 

para obtermos. 

Além disso, neste trabalho encontramos em 22 pacientes (75,86%) o 

infiltrado de linfócitos com disposição perivascular no hipocampo de pacientes 

com ELT por EMT, em contraste com o tecido controle mostrando que além dos 

mediadores humorais, os celulares também estão envolvidos no processo 

inflamatório.  Torna-se plausível supormos a existência de um processo 

inflamatório crônico ativo no tecido epiléptico estudado, não apenas pelos dados 

histológicos, mas também pelas concentrações de mediadores inflamatórios 

aumentadas, mesmo que não tenhamos um controle adequado para a 

comparação da concentração de NO. 

O aumento da liberação de GLU, observado no hipocampo dos pacientes 

com ELT, também tem ação inflamatória indireta. Com a ação deste nos 
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receptores específicos, principalmente no tipo NMDA, faz com que exista a 

entrada de íons cálcio e sódio; sendo que no receptor tipo AMPA faz com que haja 

a entrada de íons sódio. O aumento da concentração de Ca2+ no citosol leva a 

ativação de inúmeras proteínas muitas delas danosas à célula, como as enzimas 

de degradação de citoesqueleto e dos ácidos nucléicos. Tal desequilíbrio leva a 

morte celular, a qual também estimula o processo inflamatório. Por outro lado, o 

aumento do Na+ citosólico traz água por osmolaridade, causando o edema 

intracelular, que dependendo da intensidade pode levar a ruptura da célula. O 

aumento de água intracelular também pode ser um marcador do hipersinal na RM. 

Este tipo de eventualidade também elicita uma resposta inflamatória, mostrando a 

ação pró-inflamatóia indireta deste mediador que também tem importância no 

processo excitotóxico. 

Portanto a liberação excessiva de GLU tem importância não apenas na 

excitabilidade anormal do tecido epiléptico, mas também pode ser encarado com 

um agente pró-inflamatório. As alterações causadas no metabolismo iônico e 

conseqüentemente no metabolismo hídrico são flagradas de modo impar pela RM. 

Em presença dos diversos mediadores inflamatórios, que tem concentração 

aumentada no tecido epiléptico, associado ao infiltrado celular inflamatório, 

observamos que a inflamação está presente, de forma ativa, mesmo na fase de 

cronicidade desta doença. Visto que a inflamação está intimamente relacionada ao 
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processo inflamatório e vice-versa é plausível supor que as lesões causadas por 

estes processos são potencializadas. 

Assim com o passar do tempo observamos um déficit progressivo, de 

maior ou menor monta, nos pacientes com ELT por EMT (Marques et al., 2007). 

De modo que o tratamento da ELT hoje se baseia no controle da excitabilidade 

anormal do tecido, não havendo qualquer terapêutica que vise o processo 

inflamatório, que como observamos além de fazer parte da ELT por EMT também 

potencializa as lesões celulares causadas pelo processo excitotóxico. 

 

6.4 SOBRE A CORRELAÇÃO COM A RM. 

 

A imagem obtida, através da ressonância nuclear magnética, se baseia no 

fenômeno de ressonância. Quando o átomo de hidrogênio, presente na molécula 

de água é submetido a um campo magnético, com constante de alinhamento este 

é induzido a ressonar de forma semelhante a um peão, como resposta à 

excitação, por um pulso externo de radiofreqüência eletromagnética, quando a 

freqüência iguala-se à freqüência da ressonância. Partindo-se de um campo 

uniforme e intenso, outros eletromagnetos de campos com gradientes adicionais 

criam alterações dependentes da posição. Alterações detectáveis, mesmo 

discretas, da freqüência de ressonância podem ser usadas para determinar a 

localização dos átomos de hidrogênio presentes na água. A partir deste conjunto 
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de dados as imagens são reconstituídas por processamento e técnicas espectrais 

(Goldman and Ausiello, 2005). 

As imagens obtidas por esta técnica têm alta resolução, boa 

reprodutibilidade e devido às diferentes técnicas de aquisição trazem um grande 

número de informações dos pacientes vivos, em contraste com os estudos 

realizados em autópsias e em pecas cirúrgicas, onde o paciente ou o tecido está 

morto. 

Caracteristicamente a esclerose mesial temporal se apresentou na RM 

como uma atrofia do hipocampo, associada ao hipersinal desta estrutura, 

usualmente acompanhada pelo hipersinal da amídala.  Outras alterações também 

podem estar presentes, como o hipersinal na porção polar do lobo temporal 

(presente em 27,5% dos pacientes, neste estudo), alterações da substância 

branca das porções anteriores do lobo temporal e mesmo hipersinal no córtex da 

fissura Sylviana das proximidades do lobo temporal (Cendes et al., 1993a; Cendes 

et al., 1993b; Chabardes et al., 2005; Choi et al., 1999; Duncan, 1997; Ryvlin et al., 

2002). 

O hipocampo é constituído por arquicórtex, um tipo de córtex cerebral 

muito antigo filogeneticamente. Ele é formado precocemente na embriogênese e é 

interligado com o hipocampo contralateral pela comissura hipocampal, constituída 

por grande quantidade de fibras que cruzam a linha média interconectando ambas 

as estruturas (Chabardes et al., 2002; Machado, 2002). Devido a este pormenor 
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anatômico a esclerose mesial temporal do hipocampo predomina em um dos 

lados, sendo referida como esquerda ou direita. Esse fato pode ser observado 

histológicamente, embora a perda de células piramidais seja visualizada 

bilateralmente, com predomínio em um dos lados (Babb, 1991; Gastaut, 1957). 

Também existem casos bilaterais, onde não é possível se localizar qual 

hipocampo está mais comprometido (Babb, 1991; Seidenberg et al., 2005). 

O presente trabalho mostrou haver uma correlação entre hipersinal do 

lado comprometido, versus o contralateral. Houve correlação positiva entre o sinal 

do hipocampo comprometido e o contralateral na cabeça (p<0,001), corpo (p< 

0.001) e acuda (p=0,002). Esses dados confirmam a idéia de que o 

comprometimento é quase sempre bilateral, com predomínio de um dos lados. O 

predomínio da perda celular de um dos lados, associado ao hipersinal que 

também predomina de um dos lados, nos permite referir a EMT como direita ou 

esquerda, na grande maioria dos casos. 

O hipersinal observado na RM traduz um aumento de átomos de 

hidrogênio, usualmente em forma de água. Este fato pode refletir a presença tanto 

a gliose reacional, observada histologicamente, como os fenômenos de 

excitotoxicidade, onde há edema intracelular. Os processos vasculares, de grande 

importância na inflamação, também contribuem para a gênese desta alteração na 

RM. Este aumento de sinal pode também estar relacionado ao processo 

inflamatório que se estabelece nessas condições. A atrofia da formação 
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hipocampal também está presente na EMT, por vezes é muito importante e por 

vezes é muito discreta. Tal dado não foi analisado de forma quantitativa 

(volumetria hipocampal) neste estudo, porém a sua análise qualitativa, subjetiva, 

foi realizada no processo de diagnóstico dos doentes. Devemos ressaltar que a 

EMT não se restringe apenas às formações hipocampais, sendo uma doença que 

compromete outras estruturas do lobo temporal (Carrete et al., 2007). 

Muitos fatores contribuem para o aparecimento desta anormalidade na 

RM. Entretanto não existem trabalhos que relacionem o hipersinal e a atrofia da 

formação hipocampal na RM. Mesmo sendo uma análise indireta do que está 

ocorrendo no tecido destes pacientes, nós podemos inferir correlações entre esta 

alteração e o processo tissular que se estabelece. 

Observamos uma correlação linear positiva entre o sinal e a concentração 

de IL1β na cauda da formação hipocampal (p=0,033). A falha em se observar esta 

correlação nas porções mais anteriores da formação hipocampal pode ser devida 

ao pequeno número de pacientes estudados uma vez que observamos uma 

correlação marginal entre a cabeça (p=0,106) e o corpo do hipocampo (p=0,107). 

Podemos ainda supor que o processo de esclerose se inicie na cabeça do 

hipocampo sendo seguido pelo corpo e cauda. Entretanto, outros experimentos 

necessitam serem efetuados para comprovar esta teoria. 

O TNFα teve apenas uma correlação linear marginal, sem significado 

estatístico. Assim o fator de necrose tumoral pode ter importância nas fases 
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iniciais do processo epileptogênico, tendo menor importância na cronicidade na 

deste processo. 

Por outro lado, o NO apresentou uma boa correlação positiva com o 

hipersinal da cabeça, corpo e cauda do hipocampo (p=0,013, p=0,012, p=0,007, 

respectivamente). Tal resultado se deve ao fato de que o NO ser uma molécula 

com duplo significado no cérebro: 

 - Pois tem ação inflamatória e neurotóxica. 

 - Pois tem ação neurotransmissora (neuromodulatória). 

 Mesmo com as dificuldades inerentes a sua dosagem, no tecido controle, 

a existência de uma correlação entre concentração de NO do tecido com ELT e 

hipersinal na RM nos faz pensar em sua importância na EMT. O aumento na 

liberação de GLU deve ter ativado as enzimas responsáveis pela liberação de NO, 

pela ação neuromodulatória inerente a esta molécula. Mas como no tecido 

epiléptico existe um aumento de liberação do GLU, que ocasiona excitotoxicidade, 

há um aumento da produção de NO devido a inflamação que este processo elicita. 

Assim o NO está relacionado a indução de vasodilatação (com migração 

de linfócitos) e a estimulação do processo inflamatório, mesmo sem termos 

observado alteração estatisticamente significante com relação aos controles de 

autópsia. Uma vez que o tecido proveniente de autópsia não se revela um bom 

controle, devido às alterações tissulares que ocorrem post-mortem e que 

ocasionam uma elevação na concentração de NO. 
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A presença de excitotoxicidade, muito referida em trabalhos 

experimentais, foi revelada com a redução da concentração de GLU (p<0,001). 

Porém a importância deste processo foi flagrada quando observamos uma 

correlação negativa com relação a intensidade do sinal na RM (p=0,025, na cauda 

do hipocampo). Isto mostra que a excitotoxicidade continua a ocorrer mesmo nas 

fases de cronicidade e o conjunto das informações nos mostra que: 

 - Inflamação e excitotoxicidade podem ocorrer ao mesmo tempo, 

mesmo nas fases de cronicidade da doença. 

 - Hipersinal em FLAIR na RM tem boa correlação com a intensidade 

de inflamação na EMT. 

 - Hipersinal em FLAIR na RM tem boa correlação com a 

excitotoxicidade. 

Ainda que a RM nos forneça um dado indireto sobre o que ocorre no 

tecido epiléptico, este dado tem boa correlação com as alterações tissulares 

subseqüentes a EMT. O processo inflamatório que ocorre no tecido epiléptico, 

associado e como conseqüência da excitotoxicidade gera lesão tecidual. Esta 

lesão se traduz clinicamente como a piora progressiva do estado intelectual destes 

pacientes (Marques et al., 2007), e como mostramos também se caracteriza pelo 

aumento do sinal na RM. A atrofia da formação hipocampal também pode ser 

encarada como uma conseqüência deste processo, apesar de não se 

correlacionar com o aumento do sinal (Cendes, F. comunicação pessoal). 
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O conjunto de alterações causadas no tecido destes pacientes, cuja 

somatória culminará na morte ou sobrevivência dos neurônios pode ser resumida 

na figura 37, proposta por Allan e Rothwell (Allan and Rothwell, 2001), onde 

observamos as diferentes causas de inflamação e as suas conseqüências nos 

diferentes segmentos do sistema nervoso central. Dependendo da intensidade, da 

reserva funcional e do tempo que estas alterações durarem teremos maior ou 

menor lesão tissular. 
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Figura 38: Esquema mostrando as alterações teciduais decorrentes da 

inflamação e excitotoxicidade. Figura modificada de Allan e Rothwell (Allan and 

Rothwell, 2001). 
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Desta forma notamos que o simples aumento de átomos de hidrogênio 

flagrado pela RM (que gera o hipersinal) tem correlação não apenas com o 

processo inflamatório ativo e a cicatriz glial que se estabelece, mas também tem 

relação com os fenômenos de excitotoxicidade, que se constituem em processos 

dinâmicos. Esta dinâmica não se traduz apenas em morte celular e inflamação, 

mas também na ativação de proteínas e mensageiros que estão relacionados 

diretamente com a sinaptogênese e também à plasticidade cerebral. 

 

6.5 SOBRE OS PADRÕES DE ESCLEROSE DO HIPOCAMPO. 

 

Os diferentes padrões de esclerose do hipocampo também foram objeto 

desse estudo. Devido ao pequeno número de pacientes estudados não foi 

possível se observar alterações prognósticas como as observadas por Blumcke, 

que estudou 171 pacientes (Blumcke et al., 2007). 

O estudo dos padrões de esclerose também foi dificultado devido a 

algumas lesões cirúrgicas, que comprometeram áreas hipocampais importantes 

para a avaliação e para a classificação. Optamos assim por classificá-los como 

esclerose típica (subdividida em 1A e 1B) e esclerose atípica (que compreende os 

tipos 2 e 3). 

Tal classificação se mostrou muito útil e relevante pelos motivos que 

descreveremos a seguir: As reduções de concentração dos neurotransmissores, 
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encontradas no presente trabalho, poderiam ser ocasionadas pela redução do 

número de células neuronais e não pelo aumento da liberação dos mesmos. 

Porém não observamos alterações com relação às concentrações de GLU e 

GABA, quando comparamos o grupo de pacientes com perda celular intensa (tipo 

1B) com demais e também não observamos diferenças quando comparamos o 

grupo de esclerose clássica (tipo 1) com o grupo de esclerose atípica (tipo 2 e 3). 

Desta forma, podemos inferir com maior tranqüilidade que as concentrações dos 

citados neurotransmissores foram reduzidas por um aumento na liberação e não 

devido a uma despopulação neuronal do tecido com esclerose. 

Apesar das importantes implicações fisiopatológicas dos mediadores 

inflamatórios, estudados nesse trabalho, a concentração destes não teve 

correlação com o resultado cirúrgico, medido pela escala de Engel. Assim, mesmo 

com as diferentes implicações que cada um destes mediadores carrega, o 

prognóstico do paciente ainda depende de características clínicas, radiológicas e 

eletroencefalográficas. Assim, esses marcadores não se mostraram importantes 

como indicador prognóstico.  Cumpre ressaltar que anatomopatologicamente a 

classificação proposta por Blumcke tem relevância na predição do prognóstico da 

cirurgia de ELT e EM. Porém, apenas novas pesquisas poderão dizer se há outros 

marcadores que poderão vir a serem empregados como fatores prognósticos na 

refratariedade das crises, após o tratamento cirúrgico. 
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7.0 CONCLUSÃO 

 

Nesta série de pacientes com ELT por EH, concluímos que: 

1) Houve aumento da concentração de IL1β e TNFα na cabeça dos 

hipocampos dos pacientes com relação aos controles, devido às alterações 

inflamatórias presentes nesta síndrome, que se acompanham de infiltrado celular 

inflamatório. 

2) A excitotoxicidade ocorre mesmo nas fases de cronicidade desta 

doença, evidenciada pela redução da concentração de GLU e GABA na cabeça do 

hipocampo dos pacientes com relação aos controles. 

3) Na EMT o comprometimento das formações hipocampais é bilateral, 

pois existe correlação linear entre os sinais, existindo predomínio deste em um 

dos lados. 

4) O sinal do hipocampo dos pacientes está relacionado com a 

concentração de IL1β na cauda e NO na cabeça, corpo e cauda hipocampais, pois 

apresentam correlação positiva linear, podendo ser interpretado também como 

uma evidência do processo inflamatório que acontece. 

5) O sinal do hipocampo e a concentração de GLU na cauda hipocampal 

têm correlação inversa, podendo ser interpretado como uma evidência dos 

fenômenos excitotóxicos que acontecem. 
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9.0 ABSTRACT. 

Purpose: To study the existence of linear correlation between the intensity of the 

MRI T2 signal in the hippocampus of patients with temporal lobe epilepsy (TLE) 

and hippocampal sclerosis (HS) and the concentration of GLU, NO, TNFα and 

IL1β. In another approach, we aimed to compare the hippocampal concentrations 

of these mediators between patients with TLE with HE and control subjects, 

obtained from autopsy. Methods: We studied 29 patients with TLE with HS and 20 

control subjects (10 autopsy and 10 controls for MRI). The signal was measured on 

MRI in T2 (Leonardo, 2004a MR Syngo Siemens Medical Solutions) for both 

patients and for controls. The concentrations of GLU are obtained by liquid 

chromatography (HPLC), the IL1β and TNFα concentration were obtained by 

ELISA (BD Opt Kit) and the NO level was measured by the equipment NOATM 

280, Sievers Instruments. Data were evaluated using the Student t test for the 

comparison of mediator’s concentrations in the hippocampus of control and 

patients with HS and the Fisher exact test, the Kolmogorov-Smirnov, Levene was 

employed for the evaluation of the Pearson's linear correlation between variables. 

Results: The evaluation of the inflammatory mediator’s concentration in tissues 

with HS and controls showed increased concentration of IL1β and TNFα as well as 

reduction of GLU and GABA in HS, without significant changes of NO levels. A 

positive linear correlation between NO levels and signal on T2 in the head, body 

and tail of hippocampus were also found. The cytokine IL1β levels showed positive 
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linear correlation with the MRI T2 signal with the tail of the hippocampus. 

Moreover, an inverse linear correlation between the T2 MRI signal and the 

concentration of GLU in the hippocampus of patients with HE was also detected. 

Conclusion: These data suggest a correlation between the increased release of 

GLU and the intensity of T2 MRI signal. Furthermore the positive correlation 

between NO and IL1β and T2 MRI signal suggests an association between 

hipersignal, inflammation and amount of water in the hippocampus of these 

patients. Thus, we conclude that there is inflammation and excitotoxicity in TLE 

with HS, even in chronic stages of this syndrome, visualized by changes in the 

concentrations of IL1β, TNFα, GLU and NO. These changes could be related to 

the hypersignal on T2 MRI. 
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10.0 ANEXOS. 

Anexo 1. Aceite do comitê de Ética em Pesquisa. 
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Anexo 2. Aceite do comitê de Ética em Pesquisa. 
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Anexo 3. Parecer do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas FMUSP. 
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Anexo 4. Termo de responsabilidade. 
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Anexo 5. Termo de Consentimento livre e informado. 

 



 167

 
 



 168

 
 



 169

 
 
 
 
Anexo 6. Tabela de concentração dos aminoácidos em tecido hipocampal 

controle. 
 
 
 

Controle ASP GLU SER HIS GLN GLI  TRE  TAU ALA  GABA 

1 1,95 7,02 1,33 0,15 4,35 1,88 0,77 1,55 1,88 2,05 

2 0,99 5,62 0,93 0,12 4,18 1,2 0,48 2,27 2,19 2,32 

3 1,08 6,77 0,79 0,08 5,15 1,01 0,03 0,92 1,2 2,02 

4 1,27 6,61 1,14 0,17 7,49 1,63 0,64 2,43 2,8 2,86 

5 2,27 7,58 1,99 0,27 5,66 1,97 1,06 1,33 3,76 3,01 

6 2,05 6,55 1,5 0,2 4,6 1,92 0,77 1,45 2,68 2,63 

7 0,8 4,85 0,54 0,09 5,7 0,75 0,22 2,53 1,53 1,11 

8 1,32 6,65 1,47 0,16 3,61 1,73 0,85 1,89 2,07 1,38 

9 0,97 5,65 0,72 0,11 5,88 1,26 0,32 1,28 1,49 1,46 

10 - - - - - - - - - - 
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Anexo 7. Tabela de concentração dos aminoácidos em tecido hipocampal de 
pacientes com ELT por EH. 

 
 
 
 

N° ASP GLU SER HIS GLN GLI  TRE TAU ALA  GABA

1 1,84 5,28 0,70 0,11 6,38 1,36 0,23 1,32 0,94 0,96 

2 1,12 4,72 0,58 0,08 4,18 1,16 0,17 0,88 0,90 0,74 

3 1,10 4,11 0,74 0,07 3,83 0,87 0,23 1,58 0,57 0,71 

4 1,32 4,79 0,47 0,08 4,00 1,32 0,15 1,06 0,81 0,61 

5 1,06 4,88 0,55 0,08 4,40 0,93 0,18 0,94 1,06 1,04 

6 1,59 4,99 0,83 0,10 5,76 1,36 0,38 1,85 1,00 0,84 

7 1,10 6,36 0,50 0,09 4,29 1,45 0,22 1,34 0,57 1,14 

8 1,20 5,45 0,61 0,08 5,11 0,74 0,24 1,09 0,67 0,96 

9 2,51 4,46 0,72 0,07 3,84 1,04 0,30 0,85 1,07 0,72 

10 1,05 6,70 1,12 0,14 5,61 1,58 0,56 2,55 2,03 1,80 

11 1,46 4,87 0,54 0,08 4,00 0,78 0,25 0,84 0,76 0,64 

12 1,79 5,53 0,64 0,09 3,64 1,54 0,31 0,92 0,79 1,39 

13 2,71 4,77 1,07 0,10 5,49 1,56 0,33 1,09 1,35 1,13 

14 0,91 3,08 0,82 0,09 3,92 1,19 0,20 1,00 1,10 0,91 

15 1,70 5,46 0,81 0,09 5,07 1,35 0,31 1,48 0,97 1,92 

16 1,57 3,96 0,86 0,10 5,69 1,60 0,27 1,37 1,24 1,54 

17 1,17 3,67 0,39 0,06 3,04 0,90 0,15 0,94 0,83 0,79 

18 1,48 4,51 0,65 0,09 4,18 1,87 0,27 1,19 0,82 1,27 

19 0,80 3,26 0,29 0,05 1,99 0,72 0,11 0,75 0,50 0,80 

20 1,64 4,39 0,68 0,09 3,92 1,64 0,28 1,20 0,79 1,34 

21 1,28 4,82 0,46 0,07 4,40 0,56 0,15 1,38 0,53 0,70 

22 0,92 4,46 0,42 0,06 3,85 0,53 0,17 1,17 0,71 0,89 

23 1,69 3,63 0,73 0,08 4,57 1,44 0,33 1,46 0,93 1,48 
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N° ASP GLU SER HIS GLN GLI  TRE TAU ALA  GABA

24 1,69 3,63 0,73 0,08 4,57 1,46 0,33 1,47 1,00 1,48 

25 0,57 1,50 0,22 0,03 1,19 0,28 0,08 0,24 0,29 0,36 

26 1,71 5,32 0,75 0,10 4,82 10,65 0,27 1,58 0,95 1,23 

27 1,13 6,76 0,89 0,17 7,82 1,61 0,43 2,49 1,99 2,16 

28 1,10 6,28 1,22 0,19 8,20 1,32 0,69 1,46 1,30 1,75 

29 1,31 6,35 1,02 0,17 9,38 1,56 0,55 3,39 2,65 2,05 
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Anexo 8. Tabela de intensidade do sinal do hipocampo dos pacientes em T2 
normalizada pelo sinal da ponte. 

 
 
 
 

N° CAB COMP CAB CONT CORPO COMP CORPO CONT CAUDA COMP CAUDA CONT 

1 1,79366843 1,587614552 1,544293252 1,379894474 1,412385448 1,442932519 

2 1,93936806 1,567463706 1,861870196 1,505123826 1,722245944 1,406917165 

3 1,8509541 1,596441465 1,888860237 1,477565756 1,754512635 1,418772563 

4 - - - - - - 

5 1,47353889 1,304187759 1,534284399 1,285780028 1,601932812 1,370455591 

6 1,3108545 1,249422633 1,363972286 1,272517321 1,249884527 1,317321016 

7 1,43482027 1,216110871 1,388046773 1,212646167 1,436985708 1,227804244 

8 1,40641975 1,378271605 1,4 1,404444444 1,427654321 1,419753086 

9 1,8709918 1,525478499 1,795426299 1,511061397 1,78896346 1,45314442 

10 1,21440443 1,189473684 1,201939058 1,151523546 1,186426593 1,160110803 

11 1,9844358 1,520363165 2,005966278 1,559792477 1,792217899 1,4692607 

12 1,53846154 1,285641026 1,484615385 1,291794872 1,412307692 1,274358974 

13 1,90016333 1,58962842 1,765822785 1,52837893 1,780114332 1,501429155 

14 - - - - - - 

15 1,53406593 1,336263736 1,516043956 1,303736264 1,517362637 1,341978022 

16 1,46855193 1,404193077 1,40370551 1,375914188 1,357874208 1,496830814 

17 1,44439118 1,31303931 1,478427613 1,255512943 1,594918504 1,2957814 

18 1,50821256 1,284541063 1,548792271 1,289371981 1,623671498 1,318357488 

19 1,56147987 1,550054407 1,584874864 1,489118607 1,527203482 1,553318825 

20 - - - - - - 

21 1,70349435 1,630267215 1,5668037 1,569373073 1,556012333 1,514902364 

22 1,54044665 1,311662531 1,525062035 1,36426799 1,526054591 1,357816377 

23 1,31273644 1,235393022 1,436317781 1,33123161 1,384615385 1,328709542 
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N° CAB COMP CAB CONT CORPO COMP CORPO CONT CAUDA COMP CAUDA CONT 

24 1,89267585 1,662073967 1,994198695 1,659415035 2,021754895 1,614454919 

25 1,66666667 1,385076253 1,595315904 1,405228758 1,745642702 1,383442266 

26 1,4425 1,3865 1,408 1,355 1,4195 1,2945 

27 - - - - - - 

28 1,56189152 1,308298563 1,544274455 1,316643486 1,57162726 1,306907742 

29 - - - - - - 
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Anexo 9. Tabela de intensidade do sinal do hipocampo dos controles em T2 
normalizada pelo sinal da ponte. 

 
 

N° HPC CAB CORPO CAUDA 

1 D 1,632208923 1,614254625 1,728509249 

2 D 1,648809524 1,581632653 1,5861678 

3 D 1,784019696 1,740152193 1,709937332 

4 D 1,948731501 1,877642706 1,834830867 

5 D 1,608541825 1,522365428 1,525650746 

6 D 1,531066331 1,455709488 1,460327456 

7 D 1,577837503 1,518709944 1,560471367 

8 D 1,432619511 1,350854424 1,367726584 

9 D 1,576262363 1,523425299 1,510411244 

10 D 1,466862745 1,391960784 1,473137255 

 
 
 
 

N° HPC CAB CORPO CAUDA 

1 E 1,775027203 1,589499456 1,665397171 

2 E 1,614795918 1,538548753 1,639172336 

3 E 1,828782453 1,742166517 1,692927484 

4 E 1,955338266 1,931818182 1,918340381 

5 E 1,661359616 1,62345211 1,549911549 

6 E 1,539462636 1,498950462 1,491603694 

7 E 1,586520571 1,533388464 1,569154435 

8 E 1,40666234 1,375946355 1,395197923 

9 E 1,521082769 1,517699115 1,560124935 

10 E 1,476470588 1,451372549 1,427254902 
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Anexo 10. Tabela de concentrações de IL1β, TNFα e NO hipocampo de pacientes. 
 
 
 
 

N° IL1 beta TNF alfa NO 

1 107,9681275 56,81444992 14,3 

2 104,4987147 24,20382166 13,7 

3 110,1626016 28,02013423 13,5 

4 111,0655738 30,43478261 22,6 

5 105,1746442 14,88 16,8 

6 104,7680412 24,24242424 11,7 

7 110,9140518 10,64189189 34,5 

8 117,9970972 24,64028777 22,1 

9 154,5627376 11,29411765 39,7 

10 125,0769231 20,38095238 14,8 

11 138,2653061 10,10526316 71,4 

12 109,4212651 47,83333333 16,4 

13 135,2745424 34,43298969 42,3 

14 99,38875306 14,09090909 46,3 

15 115,8119658 26,80776014 37 

16 106,2745098 49,59349593 22,1 

17 130,4975923 60,07984032 31,1 

18 115,4829545 31,98594025 11,5 

19 101,7521902 21,24031008 27,2 

20 155,4493308 28,84160757 19,3 

21 115,8119658 40,03527337 45 

22 110,1626016 30,53691275 23,1 
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N° IL1 beta TNF alfa NO 

23 112,9166667 56,9707401 19,4 

24 123,7442922 23,01886792 43,9 

25 120,8023774 36,27992634 35,4 

26 112,137931 20,85470085 27,7 

27 122,439759 36,75373134 15,3 

28 140,9012132 13,5193133 27,8 

29 91,55405405 10,87866109 X 
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Anexo 11. Tabela de concentrações de IL1β, TNFα e NO hipocampo de controles. 
 
 
 
 

Controle IL1 beta TNF alfa NO 

1 150 6,349206349 62,6 

2 85,029 6,430868167 42,7 

3 139,95 53,84615385 31,4 

4 71,081 18,34586466 22,4 

5 70,567 7,174887892 29 

6 83,691 39,18439716 28,5 

7 91,264 12,18568665 31,3 

8 85,777 5,989110708 32,3 

9 75,096 14,78537361 29 

10 70,313 13,83928571 36,66 
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