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Resumo

Vincentiis S. Estudo de associação de polimorfismos genéticos do tipo VNTR
da via serotoninérgica e epilepsia do lobo temporal causada por esclerose
hipocampal [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo; 2018.
A epilepsia do lobo temporal causada por esclerose hipocampal é a epilepsia
farmacorresistente mais frequente em adultos. Os transtornos de humor são a
comorbidade psiquiátrica mais comuns nesses pacientes. Os mecanismos
fisiopatológicos comuns entre a epilepsia e as comorbidades psiquiátricas
incluem alterações na via serotoninérgica. Os polimorfismos de genes
relacionados à via serotoninérgica (receptores, monoamino oxidase A,
transportador de serotonina) podem estar relacionadas à coexistência destas
condições. O objetivo principal deste estudo foi o de determinar a possível
associação entre os polimorfismos dos genes que codificam os receptores de
serotonina 5HT1A (rs6295), 5HT1B (rs6296), e 5HT2C(rs6318); a monoamino
oxidase A (MAOA-uVNTR); e o transportador de serotonina (5-HTTLPR e 5HTTVNTR) e a presença de depressão nesses pacientes, em comparação à
pacientes sem epilepsia com depressão, voluntários saudáveis sem epilepsia e
sem transtornos psiquiátricos. O objetivo secundário foi o de avaliar a possível
associação entre essas variantes genéticas e a susceptibilidade ao
desenvolvimento de crises epilépticas assim como sua influência sobre as
características clínicas da epilepsia. Foram avaliados 119 pacientes com
epilepsia do lobo temporal causada por esclerose hipocampal com (56
pacientes) e sem (63 pacientes) depressão; 146 pacientes com transtorno
depressivo maior, sem características psicóticas e 113 controles saudáveis. Os
indivíduos foram genotipados para os polimorfismos rs6295, rs6296, rs6318,
MAOA-uVNTR, 5-HTTLPR e 5-HTTVNTR. Em relação ao polimorfismo rs6295,
não houve diferença na distribuição dos genótipos entre epilepsia e depressão
sem epilepsia (p = 1.000) e epilepsia e controles (p = 1.000). Não foi observada
diferença entre o polimorfismo rs6296 e os grupos epilepsia e depressão sem
epilepsia (p = 0,838) e epilepsia e controles (p = 0,838). Não houve diferença
entre o polimorfismo rs6318 e os grupos epilepsia e depressão sem epilepsia
(p = 0,207) e epilepsia e controles (p = 0,296). Não foi observada diferença
entre o polimorfismo MAOA-uVNTR e os grupos epilepsia e depressão (p =
0,799) e epilepsia e controles (p = 1,000). Não houve diferença entre o
polimorfismo 5-HTTLPR e os grupos epilepsia e depressão sem epilepsia (p =
1.000) e epilepsia e controles (p = 0,626). Não foi observada diferença entre o
polimorfismo 5-HTTVNTR e epilepsia e depressão sem epilepsia (p = 1.000) e
epilepsia e controles (p = 0.790). No grupo de pacientes com epilepsia, não
houve diferença entre os polimorfismos estudados e a presença de depressão.
Foi observada correlação entre alelos de alta atividade transcricional em
homozigose ou hemizigose (3,5 e 4 repetições) do polimorfismo MAOA-uVNTR
e ocorrência de crises epilépticas diárias/semanais (p=0,032) e crises tônicoclônicas bilaterais (p=0,016). Também houve relação entre o alelo de 12
repetições em homozigose (alelo relacionados a maior produção de RNA
mensageiro) do polimorfismo 5-HTTVNTR e história familiar de epilepsia nos
pacientes com epilepsia (p=0,013). Alelos de alta atividade transcricional do

polimorfismo MAOA-uVNTR estão relacionados a maior eficiência
transcricional do gene da monoamino oxidase A e maior atividade enzimática,
levando a aumento na metabolização da serotonina. Portanto, é possível que a
redução na concentração de serotonina possa levar a um aumento na
hiperexcitabilidade neuronal, tendo como consequência um aumento na
frequência de crises e ocorrência de crises tônico-clônicas bilaterais. O alelo de
12 repetições do 5-HTTVNTR relaciona-se a maior produção de RNA
mensageiro, levando a maior eficiência transcricional do gene do 5-HTTVNTR.
Este achado sugere a presença de um subgrupo de pacientes com
predisposição familiar para a ocorrência de crises epilépticas devido a um
estado de hiperexcitabilidade neuronal determinado pela maior expressão do
transportador de serotonina. Este estudo sugere que os polimorfismos
avaliados não estão relacionados com a presença de epilepsia ou de
comorbidades psiquiátricas nesses pacientes, mas sim com aspectos clínicos
da epilepsia (frequência de crises epilépticas, presença de crises tônicoclônicas bilaterais e história familiar de epilepsia) nos pacientes com epilepsia
do lobo temporal causada por esclerose hipocampal.

Descritores: epilepsia do lobo temporal; genética; serotonina; receptores de
serotonina; transtornos do humor; depressão.

Summary

Vincentiis Sílvia. Association study of VNTR genetic polymorphisms of the
serotonergic pathway and temporal lobe epilepsy caused by hippocampal
sclerosis [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo”; 2018.
Temporal lobe epilepsy caused by hippocampal sclerosis is the most common
drug-resistant epilepsy in adults. Mood disorders are the most common
psychiatric comorbidity in these patients. Common pathophysiological
mechanisms between epilepsy and psychiatric comorbidities include changes in
the serotonergic pathway. Polymorphisms of genes related to the serotoninergic
pathway (receptors, monoamine oxidase A, serotonin transporter) may be
associated with the coexistence of these conditions. The primary objective of
this study was to determine the possible association between polymorphisms of
the genes encoding serotonin 5HT1A receptors (rs6295), 5HT1B (rs6296), and
5HT2C (rs6318); monoamine oxidase A (MAOA-uVNTR); and the serotonin
transporter (5-HTTLPR and 5-HTTVNTR) and the presence of depression in
these patients compared to patients without epilepsy with depression, and
healthy volunteers without epilepsy and psychiatric disorders. The secondary
objective was to evaluate the possible association between these variants and
the susceptibility to the development of epileptic seizures and their influence on
the clinical characteristics of epilepsy. We evaluated 119 patients with temporal
lobe epilepsy caused by hippocampal sclerosis with (56 patients) and without
(63 patients) depression, 146 patients with major depressive disorder, without
psychotic characteristics, and 113 healthy controls. The individuals were
genotyped for polymorphisms rs6295, rs6296, rs6318, MAOA-uVNTR, 5HTTLPR and 5-HTTVNTR. Regarding the rs6295 polymorphism, no difference
was observed in the distribution of genotypes between epilepsy and depression
without epilepsy groups (p = 1,000) and epilepsy and controls (p = 1,000). No
difference was observed for the rs6296 polymorphism between epilepsy and
depression without epilepsy groups (p = 0.838) and epilepsy and controls (p =
0.838). There was no difference for the rs6318 polymorphism between epilepsy
and depression without epilepsy groups (p = 0.207) and epilepsy and controls
(p = 0.296). No difference was observed for the MAOA-uVNTR polymorphism
between epilepsy and depression without epilepsy groups (p = 0.799) and
epilepsy and controls (p = 1,000). There was no difference between the
polymorphism 5-HTTLPR and epilepsy and depression groups without epilepsy
(p = 1,000) and epilepsy and controls (p = 0.626). No difference was observed
between the 5-HTTVNTR polymorphism and epilepsy and depression without
epilepsy groups (p = 1,000) and epilepsy and controls (p = 0.790). In the group
of patients with epilepsy, there was no difference between the polymorphisms
studied and the history of psychiatric comorbidities. A correlation was observed
between alleles with high transcriptional activity in homozygosis or hemizygosis
(3.5 and 4 repeats) of the MAOA-uVNTR polymorphism and occurrence of daily
/weekly epileptic seizures (p = 0.032) and bilateral tonic-clonic seizures (p =
0.016). There was also a relationship between the allele of 12 repeats in
homozygosis (allele related to higher messenger RNA production) of the 5HTTVNTR polymorphism and family history of epilepsy in patients with epilepsy

(p = 0.013). High transcriptional activity alleles of MAOA-uVNTR are related to
the higher transcriptional efficiency of the monoamine oxidase A gene and
higher enzymatic activity, leading to increased serotonin metabolism. Therefore,
it is possible that the reduction in serotonin concentration may lead to an
increase in neuronal hyperexcitability, increasing the frequency of seizures and
occurrence of bilateral tonic-clonic seizures. The 12-repeat allele of 5HTTVNTR is related to increased messenger RNA production, leading to
increased transcriptional efficiency of the 5-HTTVNTR gene. This finding
suggests the presence of a subgroup of patients with a familial predisposition
for the occurrence of epileptic seizures due to a state of neuronal
hyperexcitability determined by the higher expression of the serotonin
transporter. This study suggests that the polymorphisms evaluated are not
related to the presence of epilepsy or psychiatric comorbidities in these
patients, but rather to clinical aspects of epilepsy (frequency of epileptic
seizures, the presence of bilateral tonic-clonic seizures, and family history of
epilepsy) in patients with temporal lobe epilepsy and hippocampal sclerosis.

Descriptors: epilepsy, temporal lobe; genetics; serotonin; receptors, serotonin;
mood disorders; depression.

Introdução
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A epilepsia do lobo temporal causada por esclerose hipocampal (ELTEH) é a causa mais comum de epilepsia focal farmacorresistente nos adultos,
em muitos casos requerendo tratamento cirúrgico1. O diagnóstico da ELT-EH
requer um conjunto de sinais e sintomas associados a dados neurofisiológicos
e de neuroimagem compatíveis2.
Os transtornos do humor, em especial o transtorno depressivo maior
(TDM) e os transtornos de ansiedade são as comorbidades psiquiátricas mais
frequentes nos pacientes com epilepsia3,4,5, sendo mais prevalente nos
pacientes farmacorresistentes6. Pacientes com epilepsia apresentam cerca de
duas vezes mais chance de apresentar depressão, e 3,6 a 5 vezes mais
chance de cometer suicídio quando comparados à população geral

5-9.

Por

outro lado, sabe-se que pacientes com TDM possuem seis vezes mais chance
de apresentar uma crise epiléptica não provocada do que a população geral
10,11.

Portanto, há evidências de que a associação entre os transtornos do

humor e a epilepsia não implique em causalidade, mas que possa estar
relacionada a substratos biológicos comuns, estabelecendo uma relação
bidirecional 4,6,12,13.
A apresentação clínica dos transtornos do humor na epilepsia inclui o
TDM, transtorno afetivo bipolar, distimia e depressão menor. Em alguns casos,
as características clínicas da depressão na epilepsia não se enquadram nos
critérios do Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth
Edition (DSM IV-TR) (APA, 2000)

6,14.

Além disso, de acordo com a relação

temporal com as crises epilépticas, os sintomas afetivos podem ser
classificados como ictais, peri-ictais e interictais, sendo este último o mais
frequente 6.

3

As características clínicas da depressão na epilepsia, ainda que
preenchendo os critérios do DSM IV-TR, são particulares. Os sintomas mais
frequentes incluem disforia, anedonia, sensação de culpa e ideação suicida.
Outros autores também descrevem altos níveis de ansiedade, hostilidade,
sensação de despersonalização, e mais raramente manifestações psicóticas15.
Há comprometimento significativo nas atividades diárias, interações sociais e
qualidade de vida dos pacientes

4,6.

A presença de depressão nos pacientes

com epilepsia parece representar um preditor de pior prognóstico. Pacientes
com epilepsia e depressão são mais susceptíveis a apresentar efeitos
adversos dos fármacos antiepilépticos (FAEs)3,16, farmacorresistência17 e pior
prognóstico após a cirurgia de epilepsia18 quando comparados àqueles
pacientes sem depressão19,20.
Os mecanismos fisiopatológicos em comum entre a ELT e os
transtornos do humor incluem anormalidades no sistema monoaminérgico,
sobretudo no sistema serotoninérgico21,22. O papel das monoaminas na ELT e
nos transtornos do humor tem sido identificado através de estudos de
neuroimagem estrutural e funcional, demonstrando uma associação entre
sintomas depressivos nos pacientes com ELT com alterações nas vias
serotoninérgicas centrais

23-25.

Tanto na depressão quanto na ELT observa-se

redução no volume dos hipocampos e da amígdala9,26. Estudos nos pacientes
com ELT utilizando a tomografia por emissão de pósitrons (positron emission
tomography - PET), tendo como alvo o receptor de serotonina (5-HT) 5-HT1A,
demonstraram uma redução no potencial de ligação a este receptor nos
pacientes com epilepsia23,27-29 e depressão30. Esta redução é ainda maior
naqueles pacientes com ambas as condições quando comparados àqueles
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somente com ELT31, estendendo-se tanto ao foco epiléptico quanto a
estruturas límbicas extralesionais, como a ínsula e o giro para-hipocampal32.
Estes

dados

corroboram

a

hipótese

da

existência

de

mecanismos

fisiopatológicos comuns, ligando disfunções no sistema serotoninérgico a
ambas as condições33,34.
O papel da 5-HT na epilepsia e nos transtornos do humor também tem
sido demonstrado

através de

modelos experimentais.

A transmissão

serotoninérgica modula uma variedade ampla de crises epilépticas induzidas
experimentalmente. Estudos em mamíferos também evidenciam que a 5-HT é
o principal modulador de comportamentos emocionais35-40.

1.1.

O SISTEMA SEROTONINÉRGICO

A 5-HT é um neurotransmissor monoaminérgico e um regulador
importante das atividades morfogenéticas durante o desenvolvimento cerebral,
da neurogênese e plasticidade neuronal41-43.

A ação da 5-HT, como um

mensageiro químico, tem sua função mediada através de seus receptores de
membrana e é regulada pela síntese, metabolismo enzimático e pelo
transportador de 5-HT41.
Síntese da 5-HT: A 5-HT do sistema nervoso central (SNC) é produzida por
um número pequeno de neurônios localizados nos núcleos da rafe
mesencefálica, ponte e medula42. A 5-HT é derivada do aminoácido triptofano,
que é convertido nos neurônios serotoninérgicos pelas enzimas triptofano
hidroxilase e a 5-hidroxitriptofano descarboxilase em 5-HT. Observa-se uma
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alta densidade de fibras e terminais 5-HT presentes por todo o SNC, incluindo
o hipocampo e o neocórtex43.
Transdução do sinal – receptores: São atualmente reconhecidos quatorze
subtipos de receptores de membrana de 5-HT em mamíferos, classificados em
sete famílias de receptores (5-HT1 – 5-HT7). A maioria dos receptores da 5-HT
funciona acoplado à proteína G (receptores metabotrópicos), sendo que
apenas os receptores do tipo 5-HT3 caracterizam-se por funcionar acoplados a
canais iônicos (receptores ionotrópicos)44. Neurônios de diversos tipos
expressam receptores de 5-HT no SNC, sendo que, até o momento, foi
apontado o papel dos receptores dos subtipos 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT2C, 5HT3 e 5-HT7 na epileptogênese45. Tanto os receptores 5-HT metabotrópicos
quanto os 5-HT3 ionotrópicos podem, direta ou indiretamente, modificar a
condutância iônica e/ou a concentração iônica dentro das células, resultando
em despolarização ou hiperpolarização dos neurônios45.
Inativação da 5-HT: Os neurotransmissores são removidos da fenda sináptica
através de três mecanismos: dispersão, degradação enzimática, e recaptação.
Uma parte de todos os mensageiros químicos é removida através do
mecanismo de dispersão simples. Já a recaptação das substâncias
neurotransmissoras

é

o

mecanismo

mais

comum

de

inativação.

O

transportador de 5-HT (5-HTT) é o regulador chave da transmissão
serotoninérgica, sendo o fator mais importante na inativação da 5-HT na fenda
sináptica46. A degradação enzimática do neurotransmissor liberado não está
envolvida apenas no término da transmissão sináptica, mas pode ser
importante para controlar a concentração do neurotransmissor dentro do
próprio neurônio ou para inativar moléculas do neurotransmissor que tenham
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se difundido para fora da fenda sináptica 47. A monoamino oxidase (MAO)
também participa desse processo, constituindo-se em uma enzima mitocondrial
envolvida tanto no metabolismo da 5-HT quanto de outras monoaminas, como
a dopamina e a norepinefrina48. A isoforma monoamino oxidase A (MAOA)
apresenta alta seletividade pela 5-HT49.

1.2.

POLIMORFISMOS

DE

GENES

RELACIONADOS

À

TRANSMISSÃO SEROTONINÉRGICA

Uma herança poligênica e multifatorial tem sido proposta para a maioria
das doenças neuropsiquiátricas, mesmo para aquelas que apresentam uma
herdabilidade estimada em 90% ou maior, uma vez que nenhum gene único
com um efeito maior foi identificado até o presente momento nesses
transtornos50,51. Os dois tipos de polimorfismos mais estudados em análise de
genes candidatos são os caracterizados por número variável de repetições em
tandem (VNTR - do inglês variable number of tandem repeats) e os
polimorfismos de nucleotídeo único (SNP - do inglês single nucleotide
polymorphism).
Com base em teorias neurobiológicas, os polimorfismos relacionados à
transmissão monoaminérgica são os mais amplamente estudados nos
transtornos psiquiátricos50, mas não em transtornos neurológicos, como na
epilepsia. Genes que codificam proteínas relacionadas à neurotransmissão
serotoninérgica, envolvidas na síntese, transdução do sinal, transporte e
catabolismo podem regular a biodisponibilidade da 5-HT.

7

Não há evidências de mutações nos genes diretamente envolvidos na
transmissão serotoninérgica nas síndromes epilépticas, mas o genoma
humano contém muitas variantes genéticas, muitas delas de consequência
funcional

52.

Diversos loci têm sido sugeridos, mas a maioria dos estudos tem

demonstrado resultados controversos quando replicados em populações
distintas. As razões específicas para essas discrepâncias não são claras,
sendo possivelmente relacionadas a influências étnicas ou características
endofenotípicas da população estudada 53.

1.2.1. RECEPTORES 5-HT

1.2.1.1.

RECEPTORES 5-HT1A

Diversos estudos têm sugerido que alterações no receptor 5HT1A
possam representar um mecanismo comum entre epilepsia e depressão
56.

24,29,54-

Portanto, é possível que variantes do gene 5-HT1A que modifiquem sua

expressão possam estar associadas a um risco para o desenvolvimento de
epilepsia ou comorbidades psiquiátricas nos pacientes com epilepsia.
O gene que codifica o receptor 5-HT1A contém um SNP na região
promotora (C-1019G, rs6295) que parece regular a expressão gênica

57,58

potencial de ligação do receptor, assim como a reatividade da amígdala

, o
59.

Postula-se que, em condições fisiológicas, o alelo G do C-1019G aumente a
expressão do autorreceptor pré-sináptico, porém diminua a expressão do
receptor pós-sináptico 60.
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O estudo de Stefulj et al. (2010) 61, avaliou a influência do polimorfismo
do gene 5-HT1A rs6295 na susceptibilidade ao desenvolvimento de crises
epilépticas em 101 pacientes com ELT, por diversas etiologias, não obtendo
êxito em demonstrar a contribuição deste polimorfismo na etiopatogenia da
ELT. No entanto, os autores enfatizam que o poder estatístico da amostra
possa ter sido insuficiente para a detecção de influências mais sutis. Pernhorst
et al.(2013)62 avaliaram a expressão gênica do polimorfismo rs6295 em 140
tecidos hipocampais resultantes de cirurgias para epilepsia farmacorresistente
em pacientes com ELT-EH. A expressão do RNA mensageiro do 5-HT1A foi
significativamente mais abundante no hipocampo dos pacientes com ELT-EH
homozigotos para o alelo C do que para o alelo G.
Em contrapartida, outros estudos têm demonstrado que o alelo G do
rs6295 é um fator de risco para o desenvolvimento de transtornos
neuropsiquiátricos, dentre eles depressão e síndrome do pânico59,63-64. O
estudo de Schenkel et al. (2012)

65,

com 155 pacientes com ELT por diversas

etiologias, com e sem transtornos psiquiátricos associados, em uma população
brasileira, sugere, no entanto, que o alelo C do polimorfismo rs6295 seja um
fator de risco para a ocorrência de transtornos ansiosos nos pacientes com
ELT.

1.2.1.2.

RECEPTORES 5-HT1B

A região que codifica o gene 5-HT1B contém um SNP G861C (rs6296)
que está relacionado com o número de receptores 5-HT1B no córtex cerebral
66.

O estudo de Stefulj et al. (2010)

61

observou um discreto aumento na
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frequência do alelo G no grupo de pacientes com epilepsia (p=0,0385),
sugerindo que o mesmo possa estar implicado na susceptibilidade ao
desenvolvimento de crises epilépticas, encorajando maiores investigações.

1.2.1.3.

RECEPTORES 5-HT2C

O gene que codifica o receptor 5-HT2C contém um SNP funcional na
região codificadora (C68G), que resulta na substituição da cisteína por serina
na posição 23 (Cys23Ser, rs6318)

67.

O estudo de Stefulj et al. (2010)

61

não

conseguiu demonstrar associação entre esse polimorfismo e a predisposição à
ocorrência de crises epilépticas. Samochowiec et al. (1999)

67,

avaliaram o

envolvimento deste polimorfismo nas epilepsias generalizadas geneticamente
determinadas e nas crises desencadeadas por abstinência alcoólica, também
não encontrando associação. Ainda permanece incerto se há influência desse
polimorfismo nos pacientes com ELT-EH.

1.2.2. TRANSPORTADOR DE 5-HT

Alguns autores estudaram a associação entre variantes do gene que
codifica o 5-HTT e epilepsia

53,61,65,68-72

, sugerindo que a modulação do gene 5-

HTT possa ter influência na susceptibilidade ao desenvolvimento de crises
epilépticas, ou nas características clínicas da epilepsia.
O gene 5-HTT humano está localizado no cromossomo 17q11.1-q12,
abrange 31 kb e consiste em 14 exons 73. Duas regiões polimórficas do gene 5HTT, com supostas consequências funcionais, foram identificadas. O primeiro
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polimorfismo é uma inserção/deleção de 44 pb na região promotora, a região
polimórfica ligada ao 5-HTT/5-HTT linked polymorphic region (5-HTTLPR) 74. O
5-HTTLPR tem atraído maior interesse em pesquisa por ser comum em
populações humanas de todas as etnias, e pelo seu impacto na expressão
gênica do 5-HTT e na função do sistema serotoninérgico. A variante curta
(short – S) indica a presença de uma deleção, resultando em um alelo de 484
pb, enquanto que a ausência dessa deleção produz uma variante longa (long –
L) de 528 pb. A variante curta prejudica a atividade transcricional do 5-HTT e
diminui a atividade biológica do transportador. Já a variante L tem sido
associada a concentrações maiores de RNA mensageiro e captação de 5-HT
74.

Porém, Hu et al.(2005)75 observaram a existência de um SNP A/G dentro da

inserção do 5-HTTLPR, gerando um polimorfismo quadrialélico – variantes La,
Lg, Sa e Sg. Apenas a variante La está associada a concentrações maiores de
RNA mensageiro e maior captação de 5-HT, enquanto a variante Lg equivale
às variantes Sa e Sg de baixa atividade transcricional.
O estudo populacional de Lacey et al. (2014)

72,

avaliou 553 pacientes

com epilepsia focal e generalizada, com e sem transtorno depressivo. O
objetivo foi o de avaliar a presença das variantes alélicas do polimorfismo 5HTTLPR em conjunto com estressores ambientais, a fim de determinar os
fatores predisponentes para o desenvolvimento da depressão nesse grupo de
pacientes. Não foi observada relação entre o genótipo e o diagnóstico de
epilepsia ou de depressão nesse grupo de pacientes. Porém, o grupo avaliado
foi extremamente heterogêneo no que diz respeito à etiologia da epilepsia, bem
como gravidade, presença de lesão cerebral e prognóstico.
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O segundo polimorfismo do 5-HTT consiste em um VNTR de 17 pb no
segundo intron (5-HTTVNTR)

76,

sendo mais comuns as variantes com 9,10 e

12 repetições. Postula-se que o alelo com 12 repetições possua uma atividade
transcricional maior quando comparado aos alelos 9 e 10, que por sua vez
teriam um efeito protetor para o desenvolvimento de crises epilépticas, por
diminuir a expressão do gene do 5-HTT e, consequentemente, diminuir a
inativação da 5-HT na fenda sináptica
O estudo de Li et al. (2012)

74,76,77.

71,

com 334 indivíduos chineses da etnia

Han com ELT e 487 controles, sugere que o alelo 10 do 5-HTTVNTR pode
estar relacionado à susceptibilidade a desenvolver ELT. Este resultado opõe-se
ao encontrado por Manna et al. (2007)

69

em uma população italiana, e

contraria a função biológica atribuída ao alelo 10. Já outras séries

53,61,70,72

não

demonstraram influência dos polimorfismos 5-HTT na susceptibilidade ao
desenvolvimento de crises epilépticas. As diferenças observadas podem estar
relacionadas a influências étnicas ou características endofenotípicas da
população estudada. Outra explicação possível é a de que, embora a baixa
disponibilidade de 5-HTT leve em um primeiro momento a um efeito
anticonvulsivante, a supressão em longo prazo da transcrição do 5-HTT pode
levar a diminuição da expressão dos receptores 5HT1A, levando por sua vez a
um aumento na excitabilidade neuronal e facilitação da atividade ictal

71

. Por

essa razão, é plausível imaginar que o 5-HTTVNTR desempenhe papéis
distintos em diferentes fases da epileptogênese

71.
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1.2.3. MONOAMINO OXIDASE A (MAOA)

Foi demonstrado que um polimorfismo do tipo VNTR no gene da MAOA
afeta a eficiência transcricional do promotor da MAOA e sua atividade
enzimática78. O genótipo uVNTR pode constituir um determinante genético
comum em diferenças individuais significantes na capacidade de oxidação de
substratos críticos da MAOA, que inclui a 5-HT

78.

O polimorfismo MAOA-

uVNTR consiste em um VNTR posicionado 1,2 kb acima do exon 1 do gene da
MAOA. Os alelos do polimorfismo MAOA-uVNTR podem ser classificados
como de maior (high-MAOA) ou menor (low-MAOA) atividade transcricional do
gene da MAOA79. Alelos com 3,5 ou 4 repetições são transcritos 2-10 vezes
mais eficientemente do que aqueles com 3 ou 5 repetições, sugerindo a
existência de um tamanho ótimo para a região reguladora80. Alelos de alta
atividade transcricional estão associados a diminuição na concentração de 5HT, enquanto que alelos de baixa atividade transcricional tem o efeito oposto.
O estudo de Stefulj et al.(2010) 61, não demonstrou influência do polimorfismo
MAOA-uVNTR na ELT. Não há estudos sobre a influência de variantes
genéticas da MAOA nos pacientes com ELT-EH.
Postula-se que a maior parte das epilepsias tenha uma base poligênica,
com múltiplos fatores de susceptibilidade genética que têm apenas efeitos
parciais, mas agem em conjunto e interagem com diversos fatores ambientais
81,82.

Nesse contexto, o estudo de variantes genéticas, ou polimorfismos

genéticos, relacionadas à via serotoninérgica pode auxiliar na compreensão
das alterações desta via, possivelmente relacionadas à susceptibilidade ao
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desenvolvimento de crises epilépticas e à ocorrência do TDM nos pacientes
com ELT-EH.
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Justificativa do Estudo

15

Embora os polimorfismos relacionados à transmissão serotoninérgica
sejam amplamente estudados nos pacientes com transtornos psiquiátricos, em
especial no TDM, há dados escassos e controversos sobre a importância
desses polimorfismos na susceptibilidade à epilepsia 53,61-62,65,68-69,70-72,83.
Há, até o momento, apenas dois estudos

53,62

em uma amostra

homogênea de pacientes com ELT-EH, diferindo deste trabalho quanto aos
objetivos a serem avaliados. A relevância desta abordagem é a de,
possivelmente, identificar biomarcadores genéticos de susceptibilidade ao
desenvolvimento de crises epilépticas nos pacientes com ELT-EH.
Ressalta-se, ainda, que somente três estudos

65,72,83

abordam a

presença de comorbidades psiquiátricas nos pacientes com ELT por diferentes
etiologias (amostra heterogênea). No nosso trabalho propusemos um estudo
controlado tendo, além de controles saudáveis, pacientes com TDM. Até o
momento, não há nenhum estudo controlado com pacientes com ELT-EH e
depressão comparando-se a pacientes com TDM sem epilepsia. Devido às
características clínicas particulares do transtorno depressivo na epilepsia,
postulamos que possa haver polimorfismos relacionados à depressão na
epilepsia que não sejam identificados no TDM sem epilepsia.
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Objetivo
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3.1.

OBJETIVO GERAL

Este foi um estudo de associação genética - observacional, longitudinal,
caso-controle, retrospectivo - com o objetivo de determinar a presença de
polimorfismos relacionados à transmissão serotoninérgica em uma amostra
homogênea de pacientes com ELT-EH, com e sem TDM, em comparação a um
grupo de pacientes com TDM sem epilepsia.

3.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Determinar a possível associação entre os polimorfismos do gene que
codifica o 5-HTT - 5-HTTLPR e 5HTTVNTR - e a ELT-EH com e sem transtorno
depressivo, em comparação a um grupo de pacientes com TDM sem epilepsia;

2. Determinar a possível associação entre o polimorfismo do gene que codifica
a MAOA - MAOA-uVNTR - e a ELT-EH com e sem transtorno depressivo, em
comparação a um grupo de pacientes com TDM sem epilepsia;

3. Determinar a possível associação entre polimorfismos de genes que
codificam os receptores de 5-HT - 5-HT1A (rs6295), 5-HT1B (rs6296) e 5HT2C (rs6318) - e a ELT-EH com e sem transtorno depressivo, em
comparação a um grupo de pacientes com TDM sem epilepsia;

4. Verificar se há associação entre a presença um polimorfismo específico e a
ocorrência de ELT-EH;
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5. Verificar se há associação entre a presença de um polimorfismo específico
para a presença de transtorno depressivo nos pacientes com ELT-EH.
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Métodos
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4.1.

PARTICIPANTES

Os pacientes com TLE-EH e TDM que participaram deste estudo foram
avaliados no Ambulatório de Epilepsia e na Unidade de Transtornos do Humor
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (USP) e do Instituto de Neurologia de Goiânia, Brasil. Antes de participar
do estudo, todos os pacientes e controles assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) aprovado pelo Hospital de Clínicas
da Universidade de São Paulo e pelo Comitê de Ética da Universidade Federal
de Goiás (número 17030713.2.1001.0068).

4.2.

PACIENTES COM ELT-EH

4.2.1. PERFIL CLÍNICO DOS PACIENTES COM ELT-EH

Foram incluídos pacientes com ELT-EH com e sem transtornos
psiquiátricos. Os pacientes foram submetidos a uma avaliação clínica e foram
entrevistados com um questionário padrão. Os pacientes incluídos tiveram o
diagnóstico de ELT-EH de acordo com os critérios da Liga Internacional Contra
a Epilepsia (ILAE 2013, 2017)84,85. Portanto, todos os pacientes tiveram
diagnóstico radiológico (ressonância magnética - RNM) compatível com EH e
com dados clínicos e neurofisiológicos que corroboravam crises do lobo
temporal seguindo os critérios da ILAE.
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Os pacientes com ELT-EH foram avaliados por um psiquiatra, utilizando
o SCID-I/P (Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders/Entrevista
Clínica Estruturada para os Transtornos do Eixo I do DSM-IV)86. O SCID
consiste em uma entrevista semiestruturada, que fornece um diagnóstico de
transtornos mentais no momento da entrevista e ao longo da vida.
Foram excluídos pacientes com outras síndromes epilépticas, dualpathology ou ausência de lesão à RNM de encéfalo. Com base nesses
critérios, foram incluídos 119 pacientes com ELT-EH. Cinquenta e um
pacientes (42,8%) eram do sexo masculino, com média de idade de 38,6 anos
(DP = 13,8 anos; Min/Máx: 9-70 anos). A etnia de cada participante foi inferida
de dados autorreferidos sobre sua ancestralidade. A distribuição étnica foi de
87 (73,1%) caucasianos, 17 (14,3%) afrodescendentes e 15 (12,6%) afrobrasileiros.

4.2.2. PERFIL DA EPILEPSIA DOS PACIENTES COM ELT-EH

A média de idade da primeira crise epiléptica foi 11,3 anos (DP = 10,6;
Min/Máx: 0,1 - 52 anos), com média de duração da epilepsia de 25,9 anos (DP
= 13.0; Min/Máx: 3 - 62 anos). Quarenta e três pacientes (36,1%) tinham EH à
direita, 62 (52,1%) à esquerda, e 14 (11,8%) bilateral. Vinte e sete pacientes
(22,7%) estavam em monoterapia e 92 (77,3%) em politerapia. Presença de
crises tônico-clônicas bilaterais foi observada em 84 (70,5%) pacientes. Vinte e
quatro pacientes (20,1%) apresentaram status epilepticus ao longo da vida, e
crises febris ocorreram em 29 pacientes (24,3%). Cinquenta e cinco (46,2%)
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pacientes tinham história familiar de epilepsia e 42 (35,3%) pacientes tinham
história familiar para transtornos psiquiátricos.

4.2.3. PERFIL PSIQUIÁTRICO DOS PACIENTES COM ELT-EH

Foram diagnosticados transtornos psiquiátricos em 95/119 pacientes
(79,8%), e o TDM, isoladamente ou em associação com outros transtornos
psiquiátricos foi o diagnóstico mais frequente (56 [58,9%]) (Tabela 1).

Tabela 1: Transtornos psiquiátricos nos pacientes com ELT-EH

N
TDM

46/95 (48,4%)

TDM e Psicose Interictal e/ou Ictal Associadas

6/95 (6,3%)

TDM e Transtorno Dissociativo Associado

3/95 (3,2%)

TDM e Transtorno Ansioso Associado

1/95 (1,0%)

Psicose Interictal e/ou Ictal

15/95 (15,8%)

Transtorno Dissociativo

2/95 (2,1%)

Transtorno Ansioso

9/95 (9,5%)

Outros Diagnósticos

13/95 (13,1%)

TDM: transtorno depressivo maior
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4.3.

PACIENTES COM TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR SEM
EPILEPSIA

Foram incluídos pacientes com o diagnóstico de TDM sem epilepsia e
sem sintomas psicóticos, classificados de acordo com os critérios DSM-IV-TR
14,

com base em entrevista clínica e confirmados através do SCID-I / P 86.
Com base nesses critérios, foram incluídos 146 pacientes com TDM.

Quarenta e nove pacientes (33,6%) eram do sexo masculino, com média de
idade de 47,0 anos (DP= 13,0; Min/Máx: 18 - 76 anos). A distribuição étnica foi
de 115 (78,7%) caucasianos, 18 (12,3%) afrodescendentes, seis (4,1%)
afrobrasileiros e sete (4,9%) asiáticos.

4.4.

CONTROLES

Foram avaliados controles saudáveis, recrutados da população geral,
sem histórico pessoal ou familiar de epilepsia e transtornos psiquiátricos.
Inicialmente, os controles foram submetidos a uma entrevista neurológica,
seguida por exame físico e neurológico, com o objetivo de excluir transtornos
do SNC não diagnosticados ou relatados pelos indivíduos. Após essa etapa, os
participantes foram avaliados do ponto de vista psiquiátrico, utilizando o SCIDI/P86. Foram excluídos participantes que tivessem histórico prévio de
transtornos psiquiátricos. Com base nesses critérios, foram incluídos 113
voluntários saudáveis. Cinquenta e cinco participantes (49,5%) eram do sexo
masculino, com média de idade de 32,4 anos (DP = 11,0; Min/Máx: 17 - 64

24

anos). A distribuição étnica foi de 68 (60,2%) caucasianos, 24 (19,5%)
afrodescendentes, 17 (15,0%) afrobrasileiros e quatro (5,3%) asiáticos.

4.5.

GENOTIPAGEM

O DNA foi extraído de leucócitos obtidos da coleta de sangue periférico,
através do método de extração salino (salting-out)

87.

A qualidade e quantidade

das amostras de DNA foram avaliadas em espectrofotômetro Nanodrop 1000
(ThermoScientificTM). Para a análise dos SNP foi utilizado o método de
discriminação alélica utilizando o sistema TaqMan em aparelho de reação em
cadeia da polimerase (polymerase chain reaction – PCR) em tempo real
(BIOER Technology CO). Protocolos de padronização para amplificação das
regiões de interesse foram desenvolvidos para cada gene de escolha.
Para os SNPs rs6295 (C-1019G – receptor 5-HT1A); rs6318 (Cys23Ser /
68G>C ou G68C – receptor 5-HT2C); rs6296 (G861C - receptor 5-HT1B) foi
utilizado o protocolo de reação de PCR em tempo real, que consiste para cada
reação: GoTaq Probe qPCR Master Mix (Promega®) 4,15µl (1x), ensaio de
genotipagem para SNP TaqMan® (Life Technologies®) 3,5µl (20x), DNA
genômico 2µl (50ng) , água ultrapura para completar volume de 10µl. A
termociclagem para amplificação e níveis de fluorescência foi de 45 ciclos de
15 segundos à 95°C e 1 minuto à 60°C.
Para a análise dos polimorfismos do tipo VNTR foram realizadas as
seguintes reações de amplificação da região de interesse por PCR
convencional:
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MAOA-uVNTR Primer-F - ACAGCCTGACCGTGGAGAAG e Primer-R
GAACGGACGCTCCATTCGGA (Exxtend®) 100mM (0,05µl), tampão
(10x)(Invitrogem®),

dNTP

1,25mM

(Invitrogem®)

1,6µl,

platinum

1µl
Taq

polimerase 5U (0,1µl) (Invitrogem®), Mgcl 50 mM (0,3µl) (Invitrogem®), DNA
genômico 25ng (2µl) e água ultrapura para completar volume de 10µl.
Condições de ciclagem: Desnaturação inicial de 95° C durante 2 minutos
seguidos por 45 ciclos a 94°C durante 30 segundos , 60°C por 30 segundos,
72°C por 40 segundos e uma extensão final de 72° C durante 5 minutos.
Resfriado a 4ºC e armazenado a -20ºC.
5-HTTVNTR
Primer-R

Primer-F -

GGTCAGTATCACAGGCTGCGAGTAG e

TGTTCCTAGTCTTACGCCAGTGAA

100mM

1,0µl

(Exxtend®),

tampão 1µL (10x) (Invitrogem®), dNTP 1,25nM (Invitrogem®) 1,6µl, platinum
Taq polimerase 5U 2,5µl (Invitrogem®), Mgcl 50 mM 0,3µl (Invitrogem®), DNA
genômico 100ng 4µl e água ultrapura para completar volume de 10µl.
Condições de ciclagem: Desnaturação inicial de 94° C durante 2 minutos
seguidos por 45 ciclos a 95°C por 30 segundos, 62°C por 30 segundos, 72°C
por 1 minuto e uma extensão final de 72° C durante 10 minutos. Resfriado a
4ºC e armazenado a -20ºC.
5-HTTLPR Primer-F - TCCTCCGCTTTGGCGCCTCTTCC e Primer-R
TGGGGGTTGCAGGGGAGATCCTG. (Exxtend®) 50mM (0,5µl), tampão 2,5µl
(10x) 10 mM dATP, dCTP, e dTTP, 0,18µl cada, e 10 mM dGTP e 7-deazadGTP com 2,5µl (Invitrogem®), platinum Taq polimerase 5U (3,8µl)
(Invitrogem®), Mgcl 50 mM (0,4µl) (Invitrogem®), betaína 0,5M (5µl) (Sigma®),
DNA genômico 100 ng (2µl) e água ultrapura para completar volume de 25µl.
Condições de ciclagem: Desnaturação inicial de 95°C durante 2 minutos
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seguidos por 40 ciclos a 95°C durante 30 segundos, 54.4°C por 1 minuto, 72°C
por 1 minuto e 30 segundos e uma extensão final de 72°C durante 10 minutos.
Resfriado a 4ºC e armazenado -20ºC. Para o 5-HTTLPR foi aplicado um
protocolo de digestão utilizando a enzima de restrição MspI. Os alelos
encontrados foram classificados conforme Wendland et al. e Hu et al.

[66]

- os

alelos encontrados podem ser designados como alelos curtos de 469-402 de
67 pares de bases e longos de 512-402 de 110 pares de bases. Para a
padronização do protocolo de digestão desses alelos foi utilizado: para cada 10
mix de reação de 1,8 µl contendo, tampão (10x) 10µl e enzima MspI 1µl para
cada reação, em incubação de no mínimo 12 horas a 37°C.
A amplificação de todos os produtos de PCR ocorreu por sistema
automatizado de eletroforese capilar Fragment Analyzer TM.

4.6.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Foram realizadas análises descritivas para obtenção dos valores de
média e desvio padrão de cada uma das variáveis observadas. Para todas as
análises estatísticas adotou-se um valor de p < 0,05 num intervalo de confiança
de 95%. As variáveis categóricas foram comparadas entre os grupos através
do teste exato de Fisher, enquanto as variáveis numéricas foram comparadas
entre os grupos através dos testes de Kruskal-Wallis e de Wilcoxon-MannWhitney. Comparações post hoc foram corrigidas pelo método de Holm
(Bonferroni sequencial). Todas as análises estatísticas foram realizadas
utilizando o software SPSS para Windows Versão 22.0 (SPSS Inc., Chicago,
IL, USA).
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Como o gene do receptor 5-HT2C está localizado no cromossomo X, os
indivíduos homozigotos e hemizigotos para o mesmo alelo foram agrupados
durante a análise para aumentar o poder estatístico. Da mesma forma, como o
gene da MAOA também está localizado no cromossomo X, foi utilizada a
classificação de Sabol et al.80 e Caspi et al.88 para designar os alelos como de
baixa ou alta atividade transcricional. As mulheres heterozigotas para alelos de
baixa e alta atividade transcricional foram incluídas em um grupo à parte. Para
designar os alelos do 5-HTTLPR foi utilizada a classificação de Wendland et al.
89

e Hu et al.75
O tamanho da amostra foi calculado com o programa G Power versão

3.1.9.2. Para uma amostra de 100 a 150 pessoas por grupo, o poder estatístico
foi de 95% 53,61,65,69.
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Resultados
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Não foi observada diferença entre os grupos ELT-EH e controles quanto
ao gênero (p = 0,612) e etnia (p=0,200).
As distribuições genotípicas dos polimorfismos rs6295, rs6296, rs6318,
MAOA-uVNTR,5-HTTLPR e 5-HTTVNTR estão descritas nas Tabelas 2,3 e 4.
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Tabela 2. Distribuição genotípica dos polimorfismos dos receptores de 5-HT
GI

GII

GIII

GIV

N%

N%

N%

N%

P1

P1

P1

P1

GI vs. GIII

GIII vs. GIV

GI vs. GIV

GII vs. GIV

1,000

1,000

1,000

1,000

0,838

0,838

0,838

0,373

Genótipo

rs6295

rs6296

rs6318

CC

23 (19,3)

11 (20,0)

25 (22,1)

27 (18,5)

CG

60 (50,4)

26 (47,3)

58 (51,3)

79 (54,1)

GG

36 (30,3)

18 (32,7)

30 (26,5)

40 (27,4)

CC

11 (9,2)

5 (9,1)

4 (3,5)

10 (6,8)

CG

45 (34,8)

17 (30,9)

48 (42,5)

72 (49,3)

GG

63 (56,0)

33 (60,0)

61 (54)

64 (43,8)

GG e G/-

98 (82,3)

47 (83,9)

82 (72,6)

104 (71,2)

0,2962

0,8212

0,2072

0,2072

CC e C/-

8 (6,7)

2 (3,5)

19 (16,8)

13 (8,9)

0,1003

0,2753

0,1003

1,0003

CG

13 (11,0)

7 (12,6)

12 (10,6)

29 (19,9)

GI: epilepsia do lobo temporal causada por esclerose hipocampal; GII: ELT-EH com transtorno depressivo maior; GIII: controles saudáveis; GIV: transtorno depressivo maior sem
epilepsia. 1 Teste exato de Fisher. Comparações post hoc foram corrigidas pelo método de Holm (Bonferroni sequencial). 2 Comparação entre os indivíduos com os genótipos GG e
G/- com os indivíduos com os genótipos CC, CG e C/-.3 Comparação entre os indivíduos com os genótipos CC e C/- com os indivíduos com os genótipos GG, CG e G/.
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Tabela 3. Distribuição genotípica do polimorfismo MAOA-uVNTR

GI

GII

GIII

GIV

P2

P2

P2

N%

N%

N%

N%

GI vs. GIII

GIII vs. GIV

GI vs. GIV

Alta atividade

54 (46,5)

22 (40,7)

57 (50,4)

68 (46,6)

1,000

0,617

0,799

Baixa atividade

34 (29,3)

13 (24,1)

32 (28,3)

32 (21.9)

Heterozigotas

28 (24,2)

19 (35,2)

24 (21,2)

46 (31,5)

Genótipo1

P2
GII vs. GIV
1,000

GI: epilepsia do lobo temporal causada por esclerose hipocampal; GII: ELT-EH com transtorno depressivo maior;
GIII: controles saudáveis; GIV: transtorno depressivo maior sem epilepsia.

1alta

atividade: indivíduos com alelos de alta atividade transcricional (3,5 e 4 repetições); baixa atividade: indivíduos com alelos de baixa atividade transcricional (2, 3 e 5
repetições); heterozigotas: mulheres heterozigotas para alelos de alta e baixa atividade transcricional
2Teste exato de Fisher
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Tabela 4. Distribuição genotípica dos polimorfismos do 5-HTT

GI

GII

GIII

GIV

P1

P1

P1

P1

N%

N%

N%

N%

GI vs. GIII

GIII vs. GIV

GI vs. GIV

Alta atividade

18 (15,5)

9 (16,7)

30 (27,0)

25 (17,2)

0,626

0,728

1,000

1,000

Baixa atividade

42 (36,2)

20 (37,0)

34 (30,6)

55 (37,9)

Intermediária

56 (48,3)

25 (46,3)

47 (42,3)

65 (44,8)

Alta atividade

51 (44,7)

22 (41,5)

45 (40,2)

72 (49,7)

0,790

1,000

1,000

0,974

Baixa atividade

18 (15,8)

10 (18,9)

10 (8,9)

14 (9,7)

Intermediária

45 (39,5)

21 (39,6)

57 (50,9)

59(40,7)

Genótipo

5-HTTLPR2

5-HTTVNTR3

GII vs. GIV

GI: epilepsia do lobo temporal causada por esclerose hipocampal; GII: ELT-EH com transtorno depressivo maior;
GIII: controles saudáveis; GIV: transtorno depressivo maior sem epilepsia.
1

Teste exato de Fisher
alta atividade: homozigotos para o alelo de alta atividade transcricional La; baixa atividade: indivíduos com alelos de baixa atividade transcricional Lg, Sa e Sg;
intermediária: heterozigotos para alelos de alta e baixa atividade transcricional
3 alta atividade: homozigotos para o alelo de alta atividade transcricional de 12 repetições; baixa atividade: indivíduos com alelos de baixa atividade transcricional de 9 e
10 repetições; intermediária: heterozigotos para alelos de alta e baixa atividade transcricional
2

33

5.1.

rs6295

Não houve diferença entre o grupo ELT-EH (GI) e controle (GIII) (p =
1,000) e entre ELT-EH (GI) e TDM sem epilepsia (GIV) (p = 1,000). Não foi
observada diferença entre os grupos TDM sem epilepsia (GIV) e grupo controle
(GIII) (p = 1,000) e ELT-EH com TDM (GII) e TDM sem epilepsia (GIV) (p =
1,000) (Tabela 2).

5.2.

rs6296

Não houve diferença entre o grupo ELT-EH (GI) e controle (GIII) (p =
0,838) e entre o grupo ELT-EH (GI) e o grupo TDM sem epilepsia (GIV) (p =
0,838). Não houve diferença entre os grupos TDM sem epilepsia (GIV) e grupo
controle (GIII) (p = 0,838) e ELT-EH com TDM (GII) e TDM sem epilepsia (GIV)
(p = 0,373) (Tabela 2).

5.3.

rs6318

Os indivíduos homozigotos e hemizigotos para o mesmo alelo foram
agrupados durante a análise, uma vez que esse gene está localizado no
cromossomo X.
hemizigotos

para

Em uma comparação entre indivíduos homozigotos/
o

alelo

G

e

indivíduos

homozigotos/hemizigotos/

heterozigotos para o alelo C (indivíduos carreadores do alelo C), não houve
diferença entre os grupos ELT-EH (GI) e o grupo controle (GIII) (p = 0,296) e
entre os grupos ELT-EH (GI) e TDM sem epilepsia (GIV) (p = 0,207). Não foi
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observada diferença entre os grupos TDM sem epilepsia (GIV) e controle (GIII)
(p = 0,821) e ELT-EH com TDM (GII) e TDM sem epilepsia (GIV) (p = 0,207).
Uma comparação entre indivíduos homozigotos/hemizigotos para o alelo C e
indivíduos homozigotos/hemizigotos/heterozigotos para o alelo G (indivíduos
carreadores do alelo G) também foi realizada (Tabela 2).
Não houve correlação entre os polimorfismos rs6318, rs6295, rs6296 e
características clínicas da epilepsia (Tabela 5).

Tabela 5. Comparação entre os genótipos dos polimorfismos dos receptores
de 5-HT e as características clínicas da epilepsia

rs6295
P
Média de idade da primeira crise
Média de duração da epilepsia
Presença de crises tônico-clônicas
bilaterais
FAEs em uso (monoterapia/politerapia)
Presença de transtornos psiquiátricos
Crises febris
Status epilepticus
História familiar para epilepsia

rs6318
P

rs6296
P

Genótipo G3 Genótipo C4
0,9075
0,6725
0,3765
0,8475

0,2301
0,6551

0,4741
0,1511

0,2762

0,2292

0,3722

0,3582

0,6172
0,1632
0,9552
0,4412
0,9672

0,5862
0,4662
1,0002
0,5102
0,1572

0,7722
0,7042
0,0612
0,3432
0,7945

1,0002
0,4522
0,1762
0,6132
1,0005

FAEs – fármacos antiepilépticos
1teste de Kruskal-Wallis
2teste exato de Fisher
3Comparação entre os indivíduos com os genótipos GG e G/- com os indivíduos com os genótipos
CC, CG e C/4Comparação entre os indivíduos com os genótipos CC e C/- com os indivíduos com os genótipos GG,
CG e G/
5teste de Wilcoxon-Mann-Whitney

35

5.4.

MAOA-uVNTR

Como o gene da MAOA está localizado no cromossomo X, as mulheres
heterozigotas para alelos de baixa e alta atividade transcricional foram
incluídas em um grupo à parte. Não houve diferença entre o grupo ELT-EH (GI)
e controle (GIII) (p = 1,000) e entre o grupo ELT-EH (GI) e o grupo TDM sem
epilepsia (GIV) (p = 0,799). Não houve diferença entre os grupos TDM sem
epilepsia (GIV) e grupo controle (GIII) (p = 0,617) e ELT-EH com TDM (GII) e
TDM sem epilepsia (GIV) (p = 1,000) (Tabela 3).
Foi observada correlação entre alelos de alta atividade transcricional em
homozigose ou hemizigose (3,5 e 4 repetições) do polimorfismo MAOA-uVNTR
e ocorrência de crises epilépticas diárias/semanais (p=0,032) e crises tônicoclônicas

bilaterais

(p=0,016).

Não

foi

observada

correlação

entre

o

polimorfismo MAOA-uVNTR e as demais características clínicas da epilepsia
avaliadas (Tabela 6).

36

Tabela 6. Comparação entre os genótipos dos polimorfismos MAOA-uVNTR, 5HTTLPR e 5-HTTVNTR e as características clínicas da epilepsia

Média de idade da primeira crise
Frequência de crises
Presença de crises tônico-clônicas
bilaterais
FAEs em uso (monoterapia/politerapia)
Presença de transtornos psiquiátricos
Crises febris
Status epilepticus
História familiar para epilepsia

MAOA-uVNTR
P
0,1451
0,0322

5-HTTLPR 5-HTTVNTR
P
P
0,9351
0.2851
0,2162
0,6962

0,0162

0,2062

0,4792

0,9172
0,1002
0,9182
0,7122
0,4952

0,6842
0,9912
0,8272
0,3102
0,5102

0.7802
0.9382
0,7572
0,7412
0,0132

FAEs – fármacos antiepilépticos
1teste de Kruskal-Wallis
2teste exato de Fisher

5.5.

5-HTTLPR

Não houve diferença entre os grupos ELT-EH (GI) e controle (GIII) (p =
0,626) e entre o grupo ELT-EH (GI) e o grupo TDM sem epilepsia (GIV) (p =
1,000). Não foi observada diferença entre os grupos TDM sem epilepsia (GIV)
e controle (GIII) (p = 0,728) e ELT-EH com TDM (GII) e TDM sem epilepsia
(GIV) (p = 1,000) (Tabela 4).
Não houve correlação entre o polimorfismo 5-HTTLPR e características
clínicas da epilepsia (Tabela 6).
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5.6.

5-HTTVNTR

Não houve diferença entre os grupos ELT-EH (GI) e controle (GIII) (p =
0,790) e entre o grupo ELT-EH (GI) e o grupo TDM sem epilepsia (GIV) (p =
1,000). Não foi observada diferença entre os grupos TDM sem epilepsia (GIV)
e controle (GIII) (p = 1,000) e ELT-EH com TDM (GII) e TDM sem epilepsia
(GIV) (p = 0,974) (Tabela 4).
Foi observada correlação entre o alelo de 12 repetições em homozigose
do 5-HTTVNTR e história familiar de epilepsia nos pacientes com ELT-EH
(p=0,013). Não foi observada correlação entre o polimorfismo 5-HTTVNTR e as
demais características clínicas da epilepsia avaliadas (Tabela 6).
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Discussão
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No presente estudo, avaliamos a influência dos polimorfismos genéticos
dos receptores de 5-HT 5-HT1A, 5-HT2B e 5-HT2C, do polimorfismo da MAOA
MAOA-uVNTR e dos polimorfismos do 5-HTT 5-HTTLPR e 5-HTTVNTR na
susceptibilidade a crises epilépticas e a presença de depressão em uma
grande amostra de pacientes com ELT-EH. Não observamos diferenças
significativas nas frequências genotípicas entre os pacientes com ELT quanto à
presença de depressão. Foi observada relação entre a presença de alelos de
alta atividade transcricional do polimorfismo MAOA-uVNTR e ocorrência de
crises epilépticas diárias/semanais e crises tônico-clônicas bilaterais. Também
foi observada relação entre alelos de 12 repetições do polimorfismo 5HTTVNTR e presença de história familiar de epilepsia entre os pacientes com
ELT-EH.
A diversidade étnica pode desafiar a identificação de variantes genéticas
relacionadas à epilepsia. No entanto, o estudo de Penna et al.(2011)90
demonstrou que que a ancestralidade no Brasil é surpreendentemente mais
homogênea do que a estimada anteriormente, com 60-78% de ascendência
europeia. Além disso, as regiões Sul e Sudeste do Brasil apresentam maior
concentração de ancestralidade europeia, como já discutido em trabalho
anterior65.
Neste trabalho, optamos por estudar apenas pacientes com ELT
causada por EH, porque esta é uma condição bem definida com características
clínicas e histopatológicas. Por essa razão, é possível que polimorfismos
associados à susceptibilidade ao desenvolvimento de crises epilépticas em
pacientes com EH não sejam encontrados em pacientes com epilepsia
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determinada por outras etiologias e vice-versa. Portanto, acreditamos que
estudos futuros devem abordar amostras mais homogêneas, considerando sua
etiologia. A decisão de selecionar pacientes exclusivamente com ELT-EH teve
como objetivo selecionar uma amostra homogênea para comparação, mas
também trouxe o desafio de obter uma amostra representativa. A opção pelo
estudo de pacientes apenas com ELT-EH também foi um desafio em relação
aos dados obtidos na literatura, uma vez que a maioria dos estudos inclui ELT
com etiologias distintas. Deve-se salientar, entretanto, que a despeito da
tentativa de obter uma amostra homogênea, há a presença de subgrupos
dentro de uma mesma etiologia a depender das variáveis clínicas da epilepsia.
Pacientes com epilepsia podem apresentar sintomas afetivos com
apresentação clínica distinta (por exemplo, depressão disfórica interictal) que
difere dos pacientes com TDM sem epilepsia. Por esta razão, utilizamos uma
nova metodologia caracterizada por dois grupos controle - voluntários
saudáveis e TDM sem epilepsia. Adotamos esta abordagem para avaliar a
presença de um genótipo nos pacientes com epilepsia e depressão em
comparação com pacientes com depressão sem epilepsia.
Neste estudo avaliamos um painel restrito de variantes genéticas de
interesse; isso não exclui a possibilidade de outras associações em outros loci.
As técnicas utilizadas na genotipagem dos polimorfismos genéticos são
consideradas gold-standard.
Polimorfismos dos receptores de 5-HT: Poucos estudos avaliaram a
influência de variantes genéticas do gene do receptor 5-HT1A nos pacientes
com ELT

61,65.

Schenkel et al. (2012)65, investigaram a influência do

polimorfismo rs6295 no gene 5HT1A nos pacientes com ELT como transtornos
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psiquiátricos coexistentes, em uma amostra heterogênea quanto à etiologia. Os
autores não observaram diferenças significativas nas frequências genotípicas
entre os pacientes com ELT em relação à presença de comorbidades
psiquiátricas. No entanto, os autores demonstraram que a presença do alelo C
era um preditor isolado para a ocorrência de transtorno de ansiedade na ELT.
Em nosso estudo, corroboramos a falta de associação entre esse polimorfismo
com fatores relacionados à epilepsia

61

e depressão

65.

Até o momento, com

base em nosso estudo, parece não haver influência desse polimorfismo na
suscetibilidade à ocorrência de crises epilépticas e TDM em pacientes com
ELT-EH.
Em pacientes com ELT-EH incluídos em nosso estudo, o receptor
5HT1B não foi associado à susceptibilidade a crises epilépticas e ao TDM.
Stefulj et al. (2012)61 avaliaram a influência do polimorfismo do receptor 5HT1B rs6296, demonstrando uma maior frequência de alelo G em pacientes
com ELT. É plausível que não possamos corroborar esses achados por causa
da amostra estudada. Consideramos apenas pacientes com EH, mas não com
outras etiologias (ou seja, tumores, gliose), como anteriormente discutido.
Em nosso estudo, o polimorfismo do receptor 5-HT2C rs6318 não foi
associado à predisposição à epilepsia e TDM em pacientes com ELT-EH. O
mesmo foi previamente demonstrado em pacientes com epilepsia generalizada
geneticamente determinada67 e ELT

61.

A discussão a respeito da associação entre os polimorfismos de
receptores da 5-HT estudados e a ELT-EH e depressão, bem como da
influência desses polimorfismos nas características clínicas da epilepsia se
encontra no artigo publicado pelo nosso grupo (Vincentiis et al., 2018)91.
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Polimorfismo da MAOA: Este é o primeiro estudo a avaliar a influência
do polimorfismo MAOA-uVNTR nos pacientes com ELT-EH e depressão. Dois
estudos anteriores com amostras heterogêneas de pacientes com epilepsia
mostraram achados controversos. Haug et al.92, em um estudo de pacientes
com epilepsia geneticamente generalizada (epilepsia mioclônica juvenil,
epilepsia ausência da infância e epilepsia ausência juvenil), demonstraram que
as frequências dos alelos de alta e baixa atividade transcricional do
polimorfismo MAOA-uVNTR eram semelhantes entre pacientes com epilepsia e
controles. Na mesma linha, Stefulj et al.61, observaram que variantes genéticas
do polimorfismo MAOA-uVNTR também foram distribuídas de maneira
semelhante entre pacientes com ELT e controles. Em nosso estudo, também
não foi encontrada associação entre o MAOA-uVNTR e a susceptibilidade ao
desenvolvimento de crises epilépticas, com e sem depressão, nesse grupo de
pacientes. Nesse contexto, até o momento presente, pode-se afirmar que este
polimorfismo não tem influência na susceptibilidade a crises epilépticas e TDM
em pacientes com ELT-EH.
Esses achados inesperados estão em desacordo com a relevância da
MAOA, demonstrada por seu envolvimento em uma síndrome com epilepsia e
retardo mental que leva a duplicação93 ou deleção94 do Xp11.3, incluindo os
genes que codificam a MAOA e MAOB. Isso sugere que esses genes são
importantes para o desenvolvimento normal do SNC. Alinhando-se a esses
achados, nosso estudo demonstrou que alelos de alta atividade transcricional
do polimorfismo MAOA-uVNTR estão associados a maior frequência de crises
epilépticas e ocorrência de crises tônico-clônicas bilaterais em pacientes com
ELT-EH. Alelos de maior atividade transcricional do polimorfismo MAOA-
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uVNTR estão associados a maior expressão do gene da MAOA e a maior
atividade enzimática. Dessa maneira, há uma diminuição na concentração da
5-HT por aumento nas taxas de metabolização associada à MAOA. Nosso
grupo95, em um estudo anterior com tecido humano (hipocampo) dos mesmos
pacientes

com

ELT-EH

incluídos

neste

estudo,

também

demonstrou

associação entre redução da concentração de 5-HT e ocorrência de crises
tônico-clônicas bilaterais.
Concluindo, este estudo demonstrou que o polimorfismo MAOA-uVNTR
está associado a alguns aspectos que indicam a gravidade da epilepsia, a
saber, a frequência das crises e a presença de crises tônico-clônicas bilaterais.
A presença de alelos com maior atividade transcricional de MAOA-uVNTR leva
a um aumento na expressão e atividade enzimática, como anteriormente
discutido. Uma vez que a MAOA está relacionada com a inativação da 5-HT, é
plausível que tais diminuições na concentração de 5-HT levem a um aumento
na hiperexcitabilidade neuronal e a uma frequência maior de crises epilépticas
e crises tônico-clônicas bilaterais neste grupo de pacientes.
Polimorfismos do 5-HTT: O alelo de 10 repetições do polimorfismo 5HTTVNTR e o alelo S do polimorfismo 5-HTTLPR, a princípio, teria um efeito
protetor para a ocorrência das crises epilépticas, uma vez que a função
biológica atribuída a esses alelos seria a de apresentarem menor eficiência
transcricional e, por sua vez, resultarem em um aumento na concentração de
5-HT. Já a função biológica atribuída aos alelos de 12 repetições do 5HTTVNTR e o alelo La do 5-HTTLPR, é a de apresentar maior atividade
transcricional do gene que codifica o 5-HTT, levando a um aumento da
concentração do 5-HTT. O aumento na concentração do 5-HTT leva a aumento
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na metabolização da 5-HT, com consequente aumento na hiperexcitabilidade
neuronal

74-77.

No entanto, os estudos sobre a influência dos polimorfismos 5-

HTTVNTR e 5-HTTLPR na susceptibilidade ao desenvolvimento das crises
epilépticas na ELT demonstraram resultados contraditórios. O estudo de Stefulj
et al. (2010)61 não demonstrou associação entre os polimorfismos 5-HTTLPR e
5-HTTVNTR e a susceptibilidade ao desenvolvimento das crises epilépticas
nos pacientes com ELT. No trabalho de Che et al. (2010)96 a frequência do
genótipo e do alelo de 12 repetições do 5-HTTVNTR foi maior nos pacientes
com ELT do que nos controles. Manna et al. (2007)69 observaram uma
frequência menor do alelo de 10 repetições do 5-HTTVNTR nos pacientes com
ELT em comparação a controles saudáveis. Os estudos de Hecimovic et al.
(2010)70 com pacientes com ELT, e de Kauffman et al.(2009)53, com pacientes
com ELT-EH, embora não tenham demonstrado associação entre

a

susceptibilidade para o desenvolvimento de crises e o 5-HTTLPR e o 5HTTVNTR, mostraram que pacientes com ELT e com uma combinação do
genótipo homozigoto para o alelo de 12 repetições do 5-HTTVNTR e do alelo L
do

5-HTTLPR

apresentaram

pior

controle

de

crises

com

fármacos

antiepilépticos.
No entanto, contrariando a função biológica atribuída aos alelos de 10
repetições do 5-HTTVNTR e do alelo S do 5-HTTLPR, o estudo de Schenkel et
al.(2011)68 demonstrou uma frequência maior do alelo de 10 repetições do 5HTTVNTR em combinação com o alelo S do 5-HTTLPR nos pacientes com
ELT em comparação aos controles. Esses achados foram corroborados pelo
estudo de Li et al. (2012)71, também com pacientes com ELT e controles
saudáveis. Embora tais resultados possam parecer surpreendentes, Li et al.
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(2012)71 sugerem que esse polimorfismo possa desempenhar papeis distintos
em diferentes fases da doença.

Segundo estes autores, com o passar do

tempo, a redução da concentração do 5-HTT com consequente aumento da
concentração de 5-HT leva a um downregulation do receptor 5-HT1A, levando
a uma anulação do efeito protetor inicial do alelo de 10 repetições do 5HTTVNTR71.
Poucos estudos levaram em conta a presença de transtornos
psiquiátricos nos pacientes com epilepsia. Lacey et al. (2014)76, em um estudo
envolvendo pacientes com epilepsia (focais e generalizadas) e depressão, não
demonstraram associação entre o 5-HTTLPR e a presença de epilepsia e
depressão no grupo estudado. Corroborando estes achados, Schenkel et
al.(2012)65 não encontraram associação entre os polimorfismos do 5-HTTLPR
e 5-HTTVNTR e a ocorrência de transtornos psiquiátricos nos pacientes com
ELT. Alinhando-se a esses estudos, não encontramos associação entre esses
polimorfismos e a susceptibilidade ao desenvolvimento das crises epilépticas
na ELT-EH e depressão neste grupo de pacientes, sugerindo que esses
polimorfismos não estão implicados na susceptibilidade à depressão nos
pacientes com ELT-EH.
Corroborando os estudos que demonstraram associação entre o 5HTTVNTR e as características clínicas da epilepsia53,70, observamos a
associação entre o genótipo do alelo de 12 repetições do 5-HTTVNTR e a
presença de história familiar da epilepsia nos pacientes com ELT-EH. Uma vez
que o alelo de 12 repetições se relaciona a um aumento na produção de RNA
mensageiro, levando a aumento da expressão do 5-HTT, como anteriormente
discutido, os autores postulam que esse achado sugere a presença de um
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subgrupo de pacientes com predisposição familiar para a ocorrência de crises,
devido a um estado de hiperexcitabilidade neuronal determinado pela maior
expressão do 5-HTT.
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Conclusões
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Nossos resultados nos permitem concluir que:

1. Não houve associação entre os polimorfismos do gene que codifica o
5-HTT - 5-HTTLPR e 5HTTVNTR - e a ELT-EH com e sem transtorno
depressivo;

2. Não houve associação entre o polimorfismo do gene que codifica a
MAOA - MAOA-uVNTR - e a ELT-EH com e sem transtorno depressivo;

3. Não houve associação entre os polimorfismos dos genes que
codificam os receptores de 5-HT - 5-HT1A (rs6295), 5-HT1B (rs6296) e 5HT2C(rs6318) - e a ELT-EH com e sem transtorno depressivo;

4. O polimorfismo MAOA-uVNTR esteve associado à maior frequência
de crises focais e presença de crises tônico-clônicas bilaterais e o polimorfismo
5-HTTVNTR esteve associado à presença de história familiar para epilepsia;

5. Não houve associação entre um polimorfismo específico para a
presença de transtorno depressivo nos pacientes com ELT-EH.

Portanto, não evidenciamos a influência de polimorfismos relacionados à
via serotoninérgica e a presença de transtorno depressivo nos pacientes com
ELT-EH. Entretanto, observamos a relação entre os polimorfismos MAOAuVNTR e 5-HTTVNTR com algumas características clínicas da epilepsia.
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Neste contexto, os polimorfismos da via serotoninérgica estudados
podem não estar associados com a presença de transtorno depressivo nos
pacientes com ELT-EH, mas tem influência sobre algumas características
clínicas da epilepsia nesse grupo de pacientes.
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