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Andrade CS. Espectroscopia de fósforo por ressonância magnética em 
malformações do desenvolvimento cortical [tese]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2011. 158p. 

INTRODUÇÃO: As malformações do desenvolvimento cortical (MDC) resultam de 
distúrbios no dinâmico processo de corticogênese cerebral e são importante causa de 
epilepsia grave, atraso do desenvolvimento, déficits motores e cognitivos. O papel do 
metabolismo na epilepsia humana tem sido extensamente debatido, e há inúmeras 
evidências que apontam para disfunções bioenergéticas como fatores-chave na 
ictogênese. Distúrbios metabólicos foram identificados nas malformações corticais com 
outras modalidades de neuroimagem, tais como a espectroscopia de prótons por 
ressonância magnética. Para o nosso conhecimento, entretanto, o metabolismo de 
fósforo em pacientes com epilepsia secundária a MDC não foi extensamente 

investigado até o momento. OBJETIVOS: O objetivo deste estudo foi avaliar o 
metabolismo de fosfolipídios in vivo em uma série de pacientes com epilepsia e MDC. 

MÉTODO: Trinta e sete pacientes com MDC e 31 voluntários foram estudados usando 
espectroscopia de fósforo por ressonância magnética (

31
P-ERM) tridimensional em 

aparelho de 3,0 Tesla. Os voxels nas lesões foram comparados ao córtex frontoparietal 
dos controles (volumes efetivos de 12,5 cm

3
). O parênquima aparentemente normal foi 

avaliado em voxels homólogos de pacientes e controles, abrangendo cinco regiões 
cerebrais: regiões nucleocapsulares direita e esquerda, córtex frontoparietal 
parassagital, e centros semiovais direito e esquerdo. Foram utilizados métodos de 
quantificação para ajustar os dados no domínio do tempo para as seguintes 
ressonâncias: fosfoetanolamina (PE), fosfocolina (PC), glicerofosfoetanolamina (GPE), 

glicerofosfocolina (GPC), fosfato inorgânico (Pi), fosfocreatina (PCr), e -, - e -

adenosina trifosfato (ATP). Também foram calculados o ATP total (ATPt=-+-+-ATP), 
fosfodiésteres (PDE=GPC+GPE), fosfomonoésteres (PME=PE+PC), e as razões 
PME/PDE, PCr/ATPt, e PCr/Pi. O magnésio (Mg

2+
) e os níveis de pH foram calculados 

com base nos desvios químicos da PCr, Pi, e -ATP. RESULTADOS: 
Comparativamente aos controles, e assumindo um valor de p < 0,05 estatisticamente 
significativo, as lesões apresentaram redução dos valores de pH e aumento de Mg

2+
. 

Também foram encontrados redução significativa de GPC e PDE, e aumento da relação 
PME/PDE nas MDC. O parênquima aparentemente normal também demonstrou 
redução dos valores de pH no córtex frontoparietal e no centro semioval bilateral. As 
diferenças nos valores de pH, tanto nas lesões como no parênquima aparentemente 
normal, permaneceram estatisticamente significativas nos subgrupos individuais de 
MDC (displasia cortical ou hemimegalencefalia; heterotopia; polimicrogiria e/ou 
esquizencefalia). Não houve correlação entre o tempo da última convulsão e as 

alterações do pH. CONCLUSÕES: O Mg
2+

 e o pH são parâmetros muito importantes 
na regulação bioenergética e estão envolvidos em múltiplas vias da atividade elétrica 
cerebral. Nossos dados corroboram a ideia de que distúrbios metabólicos ocorrem nas 
lesões focais de MDC, com propagação para áreas remotas aparentemente normais. 
As anormalidades de GPC, PDE, e da razão PME/PDE sugerem que há deficiências na 
renovação das membranas celulares nas lesões dos pacientes com epilepsia e MDC.  

Descritores: Metabolismo, Epilepsia, Fosfolipídios, pH, Magnésio, Membrana celular 
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Andrade CS. Phosphorus magnetic resonance spectroscopy in malformations of 
cortical development [thesis]. São Paulo: "Faculdade de Medicina, Universidade de 
São Paulo"; 2011. 158p. 

INTRODUCTION: Malformations of cortical development (MCD) result from disruptions 

in the dynamic process of cerebral corticogenesis and are important causes of severe 

epilepsy, neurodevelopmental delay, motor deficits and cognitive impairment. 

Metabolism in human epilepsy has been intensely debated, and there are several 

evidences pointing to brain bioenergetic disturbances as key factors in ictogenesis. 

Metabolic impairments in cortical malformations have been identified with other 

neuroimaging tools, such as proton magnetic resonance spectroscopy. To our 

knowledge, however, phosphorus metabolism in epilepsy caused by MCD has not been 

thoroughly investigated hitherto. OBJECTIVES: The aim of this study was to evaluate 

phospholipids metabolism in vivo in a series of patients with epilepsy and MCD. 

METHODS: Thirty-seven patients with MCD and 31 control subjects were studied using 

three-dimensional phosphorus magnetic resonance spectroscopy (
31

P-MRS) at a 3.0 T 

scanner. The voxels in the lesions were compared to the frontoparietal cortex of the 

control subjects (the effective volumes were 12.5 cm
3
). Normal appearing parenchyma 

was evaluated in homologous voxels of patients and controls encompassing five 

cerebral regions: right and left nucleocapsular regions, midline frontoparietal cortex and 

right and left semioval centers. Quantification methods were applied to fit the time-

domain data to the following resonances: phosphoethanolamine (PE), phosphocholine 

(PC), glycerophosphoethanolamine (GPE), glycerophosphocholine (GPC), inorganic 

phosphate (Pi), phosphocreatine (PCr), and -, -, and -adenosine triphosphate (ATP). 

We also estimated the total ATP (ATPt=-+-+-ATP), phosphodiesters (PDE=GPC+ 

GPE), phosphomonoesters (PME=PE+PC), and the PME/PDE, PCr/ATPt, and PCr/Pi 

ratios. The magnesium (Mg
2+

) levels and pH were calculated based on PCr, Pi, and -

ATP chemical shifts. RESULTS: Compared to controls and assuming that a p-value < 

0.05 indicates significance, the MCD lesions exhibited lower pH values and higher Mg
2+

 

levels. The lesions also presented significant reduction of GPC and PDE, and an 

increased PME/PDE ratio. The otherwise normal appearing parenchyma also 

demonstrated lower pH values in the frontoparietal cortex and bilateral centrum 

semiovale. The differences in pH values, both in the lesions and in the normal appearing 

parenchyma, remained statistically significant in individual subgroups of MCD 

(hemimegalencephaly or cortical dysplasia; heterotopia; polymicrogyria and/or 

schizencephaly). There was no correlation between the time of the last seizure and the 

pH abnormalities. CONCLUSIONS: Mg
2+

 and pH are very important in the regulation of 

bioenergetics and are involved in many electrical activity pathways in the brain. Our data 

support the idea that metabolic impairments occur in the lesions of MCD, with 

propagation to remote normal appearing parenchyma. The GPC, PDE, and PME/PDE 

abnormalities suggest that there are membrane turnover disturbances in MCD lesions. 

Descriptors: Metabolism, Epilepsy, Phospholipids, pH, Magnesium, Cell membrane 
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 A característica clínica mais marcante e comum às malformações do 

desenvolvimento cortical (MDC) é a notável associação clínica com 

epilepsia. Estima-se que as MDC sejam responsáveis por 20% de todos os 

casos de epilepsia e, em alguns casos de lesões extensas, tais como 

hemimegalencefalia, as convulsões podem ocorrer em até 70 a 90% dos 

pacientes afetados. Mesmo pequenas malformações focais, tais como 

heterotopia ou displasia cortical, estão associadas a convulsões clinicamente 

intratáveis (Crino et al., 2002). Até 40% das crianças com epilepsia refratária 

possuem uma malformação cortical (Kuzniecky, 1994). 

A epilepsia é uma condição complexa caracterizada por atividade 

elétrica anormal, capaz de determinar fenômeno clínico, as crises 

epilépticas. A epilepsia acomete 0,4 a 2,0% da população mundial e cerca 

de 30% dos pacientes com convulsões parciais são resistentes a drogas 

antiepilépticas. As consequências econômicas são grandes, uma vez que 

60% dos pacientes necessitam de medicação regular e aproximadamente 

10% necessitam de cuidados institucionais (Vattipaly e Bronen, 2004; 

Kuzniecky e Jackson, 2005). A epilepsia refratária é um problema médico, 

social e econômico não apenas para o indivíduo afetado, mas para toda a 

comunidade. O problema socioeconômico gerado é ainda maior, porém 

subestimado devido à subnotificação de desemprego e discriminação 

(Jennum et al., 2011). 

 As MDC resultam de distúrbios no complexo processo de 

corticogênese cerebral e são importante causa não apenas de epilepsia 
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grave, mas também podem determinar atraso do desenvolvimento, déficits 

motores e graus variáveis de disfunção cognitiva (de Wit et al., 2008). 

 A ressonância magnética (RM) é uma ferramenta essencial na 

avaliação de pacientes com epilepsia refratária, e avanços crescentes nas 

técnicas de diagnóstico por imagem têm aumentado a capacidade de 

detecção das lesões e possibilitado caracterização cada vez mais detalhada 

de seus aspectos estruturais. Adicionalmente, estudos mais modernos de 

neuroimagem têm fornecido informações elucidativas sobre o microambiente 

e os distúrbios metabólicos no foco epileptogênico, assim como de seus 

efeitos mais generalizados (Colombo et al., 2003; Sisodiya, 2004). 

 Estudos de espectroscopia de prótons por RM (1H-ERM) 

demonstraram padrões metabólicos anormais em pacientes com MDC, 

caracterizados predominantemente por redução dos níveis de N-acetil 

aspartato (NAA), não somente na lesão, mas também no parênquima 

perilesional ou contralateral de aspecto normal à RM convencional 

(Kuzniecky et al., 1997; Li et al., 1998; Mueller et al., 2005; Leite et al., 2007). 

Estudos de perfusão por RM e tomografia por emissão de pósitrons (PET) 

também demonstraram metabolismo alterado e fluxo sanguíneo anormal em 

alguns tipos específicos de MDC (Lee et al., 1994; Widjaja et al., 2007). 

 A espectroscopia de fósforo por RM (31P-ERM) é um meio de 

avaliação não-invasiva do estado bioenergético, de metabólitos osmóticos e 

do turnover de membranas no cérebro humano, através de medidas do pH 
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intracelular, magnésio (Mg2+), fosfatos de alta energia e componentes da 

membrana (Mason et al., 1998; Barker et al., 1999; Menuel et al., 2010). 

 A 31P-ERM tem sido utilizada na investigação de uma variedade de 

doenças cerebrais de diversas etiologias, tais como: neoplásicas (Arnold et 

al., 1991; Maintz et al., 2002), isquêmicas (Levine et al., 1992; Helpern et al., 

1993), ou desmielinizantes (Husted et al., 1994; Steen et al., 2008). 

 Há também estudos de 31P-ERM em epilepsia do lobo temporal que 

indicam que as anormalidades metabólicas poderiam ajudar a lateralizar o 

foco epileptogênico (der Grond et al., 1998; Pan et al., 2005). 

Adicionalmente, há evidências de reversibilidade das alterações com 

algumas intervenções específicas (Pan et al., 1999; Hetherington et al., 

2002). Contudo, até o momento, não há trabalhos direcionados à 

investigação do metabolismo em pacientes com epilepsia causadas por 

MDC com a técnica de 31P-ERM. 

  As MDC são lesões aberrantes e complexas, associadas a 

mecanismos eletrofisiológicos anômalos e emaranhadas redes de conexão 

funcional (Battaglia et al., 2009; Duchowny, 2009; Barkovich, 2010a). Parece 

intuitivo que as MDC apresentem anormalidades nos processos de produção 

energética e no metabolismo de fosfolipídios, mas ainda não se sabe em que 

extensão e de que forma estes mecanismos regulatórios agiriam nestes 

pacientes. 
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 Os distúrbios metabólicos estão relacionados à ictogênese, embora 

não se conheçam com exatidão as vias de conexão entre o estado 

energético cerebral e o disparo das crises convulsivas, bem como a sua 

propagação para áreas remotas (Pan et al., 2008).  

 O propósito deste estudo foi investigar o metabolismo in vivo numa 

grande série de pacientes com MDC através de 31P-ERM com técnica 

multivoxel tridimensional. Para isto, foram realizados exames estruturais e 

metabólicos em pacientes com MDC e em indivíduos sadios pareados por 

sexo, idade e nível educacional. Os valores de pH intracelular, concentração 

de Mg2+, fosfatos de alta energia e fosfolipídios de membranas foram obtidos 

com métodos avançados de quantificação, tanto nas lesões como no 

parênquima aparentemente normal. Também foram avaliadas anormalidades 

específicas em subgrupos individuais de MDC, bem como a relação entre o 

tempo das últimas crises epilépticas e os valores de alguns parâmetros. 

 A avaliação neuroquímica desenvolvida neste trabalho pode ajudar a 

entender os modelos biomatemáticos do metabolismo cerebral em pacientes 

com MDC. Este estudo favorece um maior conhecimento dos mecanismos 

biológicos intrínsecos destas lesões altamente epileptogênicas, esperando 

contribuir para um melhor entendimento da epilepsia em seres humanos 

através da elucidação de suas bases bioquímicas e funcionais. 
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1.   Avaliar o perfil metabólico e bioquímico das lesões de pacientes com 

malformações do desenvolvimento cortical e epilepsia, através de 

técnica de 31P-ERM tridimensional e quantificação dos fosfatos de alta 

energia, fosfolipídios de membranas, pH intracelular e magnésio, 

comparativamente ao grupo de controles;  

2.    Avaliar o perfil metabólico e bioquímico do parênquima aparentemente 

normal nas regiões nucleocapsulares direita e esquerda, centros 

semiovais direito e esquerdo, e córtex frontoparietal parassagital de 

pacientes com malformações do desenvolvimento cortical e epilepsia, 

comparativamente ao grupo de controles;  

3.  Determinar as características do pH nas lesões e no parênquima 

aparentemente normal nos três principais subgrupos de malformações: 

displasia cortical e hemimegalencefalia; heterotopia; e polimicrogiria e 

esquizencefalia.  
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3.1    EMBRIOLOGIA 

 

 O cérebro humano é uma das estruturas biológicas mais 

extraordinárias e complexas já descritas e estudadas. A formação do córtex 

cerebral é orquestrada de maneira sistemática e organizada, e ao mesmo 

tempo tão rebuscada, com envolvimento de múltiplos mecanismos 

moleculares, cascatas de sinalização e expressão precisa de genes 

(Valiente e Marín, 2010), que surpreende não serem mais frequentes as 

malformações cerebrais estruturais e os distúrbios funcionais.  

 A descrição da fibra radial glial data do século XIX, com importantes 

repercussões sobre a história da neurociência (Bergmann, 18571 apud 

Bentivoglio e Mazzarello, 1999). A princípio, pensava-se que as células 

radiais gliais serviam apenas como um guia de orientação para a migração 

neuronal. Contudo, tem se tornado cada vez mais evidente que tais células 

são também verdadeiros precursores que podem se dividir e originar células 

pós-mitóticas e outras progenitoras (Bystron et al., 2008).  

 O ponto fundamental que rege o desenvolvimento cortical é que os 

neurônios originam-se em locais remotos daqueles em que futuramente irão 

se localizar, migrando por distâncias substanciais até alcançarem a sua 

posição final no córtex cerebral. Porque as distâncias de migração são 

relativamente maiores, aliadas ao padrão de organização altamente 

                                                             
1
 Bergmann, E. Notiz über einige Structurverhaltnisse des Cerebellum und Rückenmarks. Zeitschrift für 

rationalle Medizin, Neue Folge. 1857; 8:360-4. 
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complexo, o neocórtex parece mais suscetível a malformações 

comparativamente a outras estruturas, tais como o olho e a medula espinhal 

(Bielas et al., 2004). 

O tubo neural que irá formar o neuroeixo fecha-se muito 

precocemente na embriogênese. Seguem-se a condensação local, expansão 

e diverticulação, desencadeados por expressão compartimentalizada de 

genes e eventos celulares. Rostralmente, as vesículas telencefálicas 

formam-se e originam os hemisférios cerebrais (Sisodiya, 2004).  

Os neurônios têm origem nas células da camada subependimária da 

parede dos ventrículos, a chamada matriz germinal. As células da matriz 

germinal com diferenciação neuronal (neuroblastos), quando maduras, 

iniciam um processo de migração. A migração dos neurônios da região 

periventricular para os núcleos profundos e para a superfície do córtex 

cerebral é orientada pelas fibras radiais a partir da 8a semana de gestação. 

Os núcleos e o córtex cerebelar também são formados neste mesmo 

período. A migração ocorre de maneira ordenada, de modo que primeiro 

migram as células que irão formar a camada I do córtex, e depois migram as 

células que irão formar as camadas VI, V, IV, III e II (Figura 1).  

Mais recentemente, também foram descritas outras formas de 

migração neuronal, tais como o modelo tangencial, em que neurônios podem 

migrar por grandes distâncias ao longo das zonas intermediárias, na 
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dependência da expressão de moléculas de adesão específicas (Britanova 

et al., 2006; Bystron et al., 2008). 

 

 

 

Figura 1 -      Desenho esquemático ilustrando a migração neuronal cortical               
orientada por fibras radiais ao longo do tempo. Os neurônios 
(em verde) são originados na zona ventricular e migram ao 
longo das células gliais radiais (em laranja) até as camadas 
mais superficiais. A placa cortical é estabelecida num padrão 
centrípeto, de modo que os neurônios gerados por último (em 
tons mais escuros de verde) se destinam às camadas mais 
superficiais, ultrapassando os neurônios mais precoces que 
ocupam as camadas mais profundas (em tons mais claros de 
verde). A zona marginal inclui células de Cajal-Retzius (em 
vermelho), importantes em estágios mais tardios do 
desenvolvimento. Adaptado da referência Bielas et al, 2004 

 

                      tempo 
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Após estarem organizados nas diversas camadas, os neurônios 

separam-se das fibras radiais e iniciam a formação e crescimento dos 

dendritos e das sinapses. As fibras radiais separam-se dos neurônios após a 

migração e dão origem às células gliais. A maior parte do processo de 

migração neuronal ocorre ao redor da 16a semana de gestação, porém, 

acredita-se que este processo só termine por volta do 5o mês de vida (Crino 

et al., 2002; Kubo e Nakajima, 2002).  

As conexões corticais formam-se muito precocemente, e continuam a 

se desenvolver num mecanismo intrincado que leva ao desenvolvimento das 

substâncias cinzenta e branca. A maturação dos neurônios inicia-se antes do 

término da migração e inclui a formação e crescimento dos dendritos, 

desenvolvimento da excitabilidade e polaridade da membrana neuronal, 

sinaptogênese, síntese de neurotransmissores e mielinização dos axônios. 

As colaterais dos axônios, os ramos dendríticos e as sinapses que são 

formadas em excesso sofrem, posteriormente, degeneração seletiva 

(Raymond et al., 1995). Acredita-se que os neurônios diferenciam-se em 

diversos tipos morfológicos dependendo, especialmente, da fase 

embriológica em que foram gerados (Kanold e Luhmann, 2010). 

A sulcação e giração cerebrais estão diretamente relacionadas com a 

migração neuronal, sendo responsáveis pelo aumento da superfície cortical, 

sem aumento de seu volume. Tais processos também se estendem ao 

período pós-natal, até ao redor do final do primeiro ano de vida. Embora a 

organização do córtex seja relativamente semelhante em todos os 
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mamíferos, é a enorme expansão da área de superfície cortical em 

associação à sofisticada citoarquitetura hexalaminar que formam o substrato 

para o desenvolvimento de funções corticais complexas e elaboradas, 

distinguindo o ser humano das demais espécies (Kriegstein et al., 2006; 

Rakic, 2009). 

 Distúrbios nas diversas vias moleculares que regulam estes 

complexos mecanismos podem ter uma base genética, embora fatores 

exógenos, tais como infecções por citomegalovírus, insultos tóxicos e 

vasculares durante a gestação também possam ocasionar alguns tipos de 

MDC; são a natureza e o momento do insulto em relação ao processo de 

desenvolvimento que determinam o tipo de malformação (Barkovich, 2010a). 

 

3.2    CLASSIFICAÇÃO DAS MDC 

 

O estudo e a classificação das MDC são complicadas pelo fato que 

duas malformações nunca são virtualmente idênticas e de que 

frequentemente diferentes subtipos de malformações coexistem num mesmo 

paciente (Wieck et al., 2005; Andrade e Leite, 2011). De fato, as MDC 

apresentam um grande espectro de alterações histomorfológicas, 

apresentações clínicas heterogêneas e manifestações neurorradiológicas 

altamente variáveis, o que torna o estudo deste grupo de doenças ainda 

mais intrigante e desafiador. 
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Tabela 1 -      Classificação das malformações do desenvolvimento cortical 

 
I - Malformações relacionadas à 
proliferação ou apoptose neuronal 
ou glial 
 
   A.  Redução da proliferação/ 
aumento da apoptose ou aumento da 
proliferação/ redução da apoptose 
com alteração do volume cerebral 
       1. Microcefalia com córtex 
normal a afilado 
       2. Microlissencefalia 
(microcefalia extrema com córtex 
espesso) 
       3. Microcefalia com extensa 
polimicrogiria 
      4. Macrocefalia 
  B.  Proliferação anormal (tipos 
celulares anormais) 
      1. Não-neplásicos 
          a. Hamartomas corticais da 
esclerose tuberosa 
          b. Displasia cortical com 
células "em balão" 
          c. Hemimegalencefalia 
       2. Neoplásicos 
          a. DNET (tumor neuroepitelial 
disembrioplásico) 
          b. Ganglioglioma 
          c. Gangliocitoma 
 
II -  Malformações relacionadas à 
migração neuronal anormal 
 
   A.  Espectro lissencefalia/ 
heterotopia subcortical em banda 
   B.  Complexo lissencefalia "em 
paralelepípedo"/ síndromes de 
distrofia muscular congênita 
 

 
C.  Heterotopia 
       1. Subependimária 
(periventricular) 
       2. Subcortical (diferente de 
heterotopia em banda) 
       3. Glioneuronal marginal  
 
III - Malformações relacionadas à 
organização cortical anormal 
(incluindo migração neuronal 
tardia) 
 
   A.  Polimicrogiria e esquizencefalia 
       1. Síndromes de polimicrogiria 
bilaterais 
       2. Esquizencefalia (polimicrogiria 
com fendas) 
       3. Polimicrogiria ou 
esquizencefalia como parte de 
síndromes de anomalias congênitas 
múltiplas/ retardo mental 
   B.  Displasia cortical sem células 
"em balão" 
   C.  Microdisgenesia 
 
IV - Malformações sem outras 
classificações 
 
   A.  Malformações secundárias a 
erros inatos do metabolismo 
       1. Desordens do metabolismo 
mitocondrial e do piruvato 
       2. Distúrbios peroxissomais 
   B.  Outras malformações não 
classificadas 

Nota: Adaptado de Barkovich et al, 2005 
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A classificação mais utilizada, de Barkovich e colaboradores (Tabela 

1), baseia-se em 3 processos embriológicos da corticogênese: proliferação e 

diferenciação neuronais e eventual apoptose; migração neuronal; e 

organização cortical (Barkovich et al., 2005; Colombo et al., 2009). Estas 

categorias não devem ser encaradas como processos sequenciais distintos, 

mas sim como etapas dinâmicas, com sobreposição temporal, que resultam 

finalmente na formação cerebral, baseando-se a classificação na fase mais 

precoce em que a anormalidade ocorre, em conjunto com achados 

patológicos, genéticos e de imagem (de Wit et al., 2008).  

Abordaremos mais detalhadamente os principais tipos de 

malformações corticais: displasia cortical, hemimegalencefalia, heterotopia,  

lissencefalia, polimicrogiria, e esquizencefalia. 

 

3.2.1    DISPLASIA CORTICAL  

 

 O grande interesse na displasia cortical (DC) é reflexo da severidade 

da epilepsia causada e da elevada frequência com que este distúrbio é 

abordado cirurgicamente (Sisodiya, 2004; Chamberlain et al., 2009).  

Em 2004, Palmini e colaboradores publicaram um consenso sobre a 

terminologia e classificação das DC. Uma nova classificação baseada em 

dados histopatológicos, em conjunto com dados clínicos e de imagem foi 
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recentemente elaborada e publicada (Tabela 2) por uma comissão 

especializada da Liga Internacional de Epilepsia (Blümcke et al, 2011).  

Tabela 2 -      Terminologia e classificação das displasias corticais (DC) 

 

Displasia cortical focal tipo I (isolada) 
    Tipo Ia: DC com LC radial anormal 
    Tipo Ib: DC com LC tangencial anormal 
    Tipo Ic: DC com LC radial e tangencial anormais 
 

Displasia cortical focal tipo II (isolada) 
    Tipo IIa: DC com neurônios dismórficos 
    Tipo IIb: DC com neurônios dismórficos e células "em balão" 
 

Displasia cortical focal tipo III (associada a lesão principal) 
    Tipo IIIa: LC anormal no lobo temporal com esclerose hipocampal 
    Tipo IIIb: LC anormal adjacente a tumor glial ou neuroglial  
    Tipo IIIc: LC anormal adjacente a malformação vascular  
    Tipo IIId: LC anormal adjacente a qualquer outra lesão adquirida  

Nota: LC: laminação cortical. Adaptado de Blümcke et al, 2011 

  

 A DC é uma importante causa de epilepsia refratária, não-familiar, 

não-sindrômica, de início precoce na infância. Não há características ao 

exame físico que apontem para o diagnóstico, apesar de relatos de alguns 

achados associados, tais como nevus epidérmico linear (Sisodiya, 2004). 

A epilepsia causada por DC usualmente é refratária ao tratamento 

medicamentoso. As DC são importante causa de epilepsia focal motora ou 

epilepsia parcial contínua, que pode ameaçar a vida, de tal forma que o 

tratamento cirúrgico é uma modalidade terapêutica a ser considerada em 

alguns destes pacientes, apesar de resultados nem sempre satisfatórios 

(Colombo et al., 2003; Kuzniecky e Jackson, 2005). 
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Os pesquisadores identificaram uma variedade de anormalidades, 

tanto citológicas – neurônios piramidais gigantes, neurônios displásicos 

desorganizados, células “em balão” (grandes células redondas com 

citoplasma eosinofílico lembrando um balão) – quanto organizacionais: 

laminação desordenada, agrupamento de neurônios em excesso na 

substância branca, causando borramento da interface entre a substância 

branca e a cinzenta (Sisodiya et al., 2009; Blümcke et al., 2011). Evidências 

de estudos in vitro demonstraram que os neurônios citomegálicos são as 

células primariamente epileptogênicas, enquanto que as células "em balão" 

são inativas eletrofisiologicamente (Mathern et al., 2000; Duchowny, 2009).  

As DC provavelmente não são uma entidade única. De fato, a 

aparência histológica não é uniforme, com variação de fenótipos 

moleculares, componentes citológicos, desordens organizacionais, 

alterações genéticas, mecanismos de ativação e aparência à RM 

(D'Arcangelo, 2009; Jensen, 2009).  

As DC são caracterizadas à RM como áreas de espessamento cortical 

com intensidade de sinal anormal, borramento da interface entre as 

substâncias branca e cinzenta, algumas vezes com anormalidades de sinal 

na substância branca subjacente, geralmente caracterizadas por hipersinal 

em T2 e FLAIR e hipossinal em T1 (Figura 2), com o aspecto de “cauda 

cuneiforme” com distribuição radial a partir da superfície do ventrículo - 

displasia “transmanto”. Outras características são atrofia da substância 
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branca, um sulco profundo, e alargamento dos giros adjacentes à DC (Leite 

et al., 2008; Madan e Grant, 2009; Sisodiya et al., 2009). 

 

Figura 2 -      Displasia cortical. Imagens de RM em 3 Tesla exibem uma 
área focal de espessamento cortical discreto com 
borramento da interface entre as substâncias branca e 
cinzenta no lobo frontal esquerdo (setas), nas imagens axiais 
ponderadas em T1 FFE (fast field echo) (A) e FLAIR (fluid-
attenuated inversion recovery) (B), em que também se 
observa hipersinal na substância branca subjacente 

 

Estas alterações nem sempre estão presentes em conjunto, nem são 

patognomônicas isoladamente. A DC usualmente é encontrada em 

topografia frontal ou temporal, apesar de poder ocorrer em qualquer 

localização. Ao eletroencefalograma (EEG), pode haver alterações ictais 

particulares. A investigação pré-cirúrgica detalhada é mandatória, já que a 

DC pode estar em áreas eloquentes do córtex e a zona epileptogênica pode 

ser mais extensa do que a lesão identificada à RM. Por estas razões, EEG 

intracraniano, eletrocorticografia e testes de medicina nuclear, tal como a 



Revisão da literatura          19 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Celi Santos Andrade 

 

tomografia computadorizada por emissão de fóton único (SPECT), podem 

ser necessários (Knake et al., 2006; Knowlton, 2008; Colombo et al., 2009).  

Por vezes, tumores superficiais neuronais ou neurogliais, como o 

tumor neuroepitelial disembrioplásico (DNET), o ganglioglioma e o glioma de 

baixo grau podem constituir uma consideração pertinente no diagnóstico 

diferencial, especialmente em casos menos típicos. Estas lesões também 

podem estar associadas à DC num mesmo paciente. 

 

3.2.2    HEMIMEGALENCEFALIA 

 

 A hemimegalencefalia, ou megalencefalia unilateral, relaciona-se ao 

crescimento hamartomatoso excessivo de todo ou de parte de um hemisfério 

cerebral, com defeitos na proliferação neuronal, migração e organização 

cortical (Manoranjan e Provias, 2010). 

 Os indivíduos afetados tipicamente têm macrocefalia ao nascimento e 

infância, e podem se apresentar precocemente com epilepsia refratária, 

atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e hemiparesia. No outro 

extremo do espectro, os casos mais leves podem apresentar crises 

epilépticas discretas, com controle clínico simples. O cérebro pode ser 

afetado isoladamente, ou pode haver hipertrofia de parte ou de todo o 

hemicorpo homolateral (Civardi et al., 2009; Guerreiro, 2009).  
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 Algumas síndromes associadas são: a neurofibromatose tipo I, 

esclerose tuberosa, síndrome do nevus epidérmico, síndrome de Proteus, 

hipomelanose de Ito, síndrome de Klippel-Trenaunay-Weber, alopecia focal e 

o DNET (Guerrini et al., 2003; Crino, 2009). 

 Hemisferectomia anatômica ou funcional podem estar indicadas se a 

epilepsia for clinicamente intratável e o hemisfério contralateral for normal ou 

com anormalidades menores (Hallbook et al., 2010). A transferência de 

funções para o hemisfério contralateral é maior em crianças mais jovens, por 

conta da plasticidade neuronal. 

 A organização laminar cortical é anormal, com presença de neurônios 

gigantes no córtex e na substância branca subjacente. Estudos 

histopatológicos usualmente demonstram achados semelhantes aos 

observados nas displasias corticais, com presença de células “em balão” em 

50% dos casos (Guerrini et al., 2003; Blümcke et al., 2009).  

A RM pode demonstrar aumento moderado a acentuado do hemisfério 

cerebral, com aumento do volume da substância branca, que pode 

apresentar em alguns casos intensidade de sinal anormal. Há geralmente 

espessamento cortical, com sulcos rasos, de configuração 

agírica/paquigírica. Há indiferenciação da interface entre as substâncias 

branca e cinzenta. O ventrículo lateral do lado afetado é usualmente 

alargado, proporcionalmente ao aumento hemisférico, com formato irregular 
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(Figura 3). Contudo, em alguns poucos casos, o ventrículo homolateral pode 

ser menor (Barkovich e Raybaud, 2004; Kuzniecky e Jackson, 2005).  

 

 

Figura 3 -      Hemimegalencefalia. Imagem  axial ponderada em T2 FSE 
(fast spin echo) (A) exibe o hemisfério cerebral direito 
aumentado de volume. A imagem 3D SPGR (spoiled 
gradient recalled echo)  reformatada no plano coronal (B) 
também exibe espessamento cortical homolateral, com 
sulcos rasos e notável assimetria ventricular  

 

 A principal pista para o diagnóstico de hemimegalencefalia unilateral é 

o aumento do ventrículo lateral do lado afetado, ao contrário do que é 

observado nas lesões infiltrativas ou com efeito expansivo, que comprimem 

e deslocam o sistema ventricular. Na hemimegalencefalia também há 

frequentemente associação com outras MDC, tais como polimicrogiria e 

lissencefalia  (Barkovich e Raybaud, 2004). 
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3.2.3    HETEROTOPIA SUBCORTICAL E PERIVENTRICULAR 

 

 A heterotopia, uma das MDC mais comumente reveladas na RM, 

ocorre quando neurônios originários de uma localização periventricular 

falham em migrar, deixando nódulos ou faixas de neurônios heterotópicos, 

adjacentes à linha ependimária ou em topografia subcortical. 

 A heterotopia nodular periventricular é mais frequente em mulheres, 

durante ou após a segunda década de vida, que se apresenta com epilepsia, 

refratária ou não ao tratamento medicamentoso. Usualmente não há déficit 

cognitivo e raramente associam-se distúrbios fora do sistema nervoso 

central, tais como ducto arterioso patente, vasculopatia ou coagulopatia 

(Sisodiya, 2004). 

 A maioria dos casos de heterotopia nodular periventricular familiar 

afeta predominantemente mulheres e são causados por mutações no gene 

FLNA. Contudo, mutações neste gene também podem causar heterotopia 

periventricular esporádica em mulheres, assim como casos esporádicos e 

familiares em homens. Outros genes também parecem estar envolvidos, tais 

como DCX, ARFGEF2 e um locus no cromossomo 5p (Guerrini e Marini, 

2006). 

 A heterotopia nodular periventricular pode associar-se a esclerose 

mesial temporal (dual pathology). Nestes casos, a ressecção cirúrgica do 



Revisão da literatura          23 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Celi Santos Andrade 

 

hipocampo afetado invariavelmente não traz benefícios e deve ser evitada 

(Sisodiya, 2004). 

Os pacientes com heterotopia nodular periventricular associada a 

outras MDC, comparativamente àqueles com heterotopia periventricular 

isolada, apresentam evolução clínica mais grave, com crises epilépticas mais 

frequentes, falha no tratamento medicamentoso e maior associação com 

retardo mental. A extensão e a distribuição dos nódulos subependimários 

contraindicam cirurgia na maioria dos casos. Apenas alguns pacientes foram 

tratados cirurgicamente, com resultados variáveis (Sisodiya, 2004; Wieck et 

al., 2005). 

 Os nódulos de substância cinzenta heterotópica também podem 

ocorrer em localização subcortical na substância branca (heterotopia focal 

subcortical), com distorção da morfologia do ventrículo, uni ou 

bilateralmente. Há redução do volume da substância branca e afilamento do 

córtex sobrejacente. Nestes casos, déficits clínicos e cognitivos mais 

extensos podem estar presentes (Sisodiya, 2004; Walker et al., 2009).  

 Estudos histopatológicos exibem neurônios isolados ou em 

conglomerados heterotópicos, com morfologia normal, porém sem conexões 

sinápticas adequadas. A base fisiopatológica não é completamente 

entendida e parece que os nódulos de substância cinzenta são 

intrinsecamente epileptogênicos (Sisodiya, 2004). 
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 O diagnóstico por imagem é usualmente fácil, demonstrando tecido 

periventricular ou subcortical com isossinal à substância cinzenta em todas 

as sequências avaliadas (Figura 4), que não sofre realce após a injeção 

endovenosa do meio de contraste paramagnético. A identificação do sinal 

semelhante ao da substância cinzenta em todas as sequências de RM é a 

chave para o diagnóstico correto (de Wit et al., 2008).  

 

         

Figura 4 -     Heterotopia. (A) Sequência volumétrica T1 FFE (fast field 
echo) com reconstrução em cortes finos de 1 mm de 
espessura no plano axial exibe nódulos de substância 
cinzenta heterotópica adjacentes ao ventrículo lateral direito 
(seta). (B) Imagem T1 SPGR (spoiled gradient recalled 
echo) exibe os nódulos heterotópicos em localização 
subcortical no hemisfério cerebral esquerdo de outro 
paciente. Também é possível notar redução do volume de 
substância branca e afilamento do córtex sobrejacente  
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 3.2.4    HETEROTOPIA EM BANDA E LISSENCEFALIA 

 

 A heterotopia em banda e a lissencefalia constituem um espectro de 

doenças raras que podem causar epilepsia grave, retardo mental e morte 

precoce. No entanto, a RM tem demonstrado que muitos pacientes 

sobrevivem até a vida adulta (Sisodiya, 2004).  

 Na lissencefalia, a migração de todos os neurônios é severamente 

afetada e a superfície cerebral é lisa, com desorganização cortical e redução 

do volume da substância branca. O termo agiria define a ausência completa 

de giros na superfície cerebral e é sinônimo de lissencefalia completa. A 

paquigiria representa poucos giros largos e espessos, com sulcos rasos, e 

corresponde à lissencefalia incompleta (Barkovich, 2004). 

Na heterotopia em banda, faixas de substância cinzenta são 

encontradas na região subcortical e são separadas do córtex por fina 

camada de substância branca interposta. A espessura das bandas varia 

entre os pacientes e também ao longo do eixo fronto-occipital num mesmo 

indivíduo. A espessura da banda também se relaciona à severidade do 

quadro clínico, sendo mais grave quando ocorrem faixas mais grossas de 

substância cinzenta (Barkovich et al., 1994).  

 Imagens de RM exibem aspecto característico de “duplo córtex” em 

casos de heterotopia em banda, com indefinição da interface entre as 
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substâncias branca e cinzenta. Na lissencefalia, a superfície cortical é lisa; 

os giros podem ser escassos e planos (paquigiria) ou ausentes (agiria).  

Nestes casos, pode-se observar também opercularização incompleta, com 

fissuras sylvianas rasas e verticalizadas (Figura 5). 

 

       

Figura 5 -     (A) Heterotopia em banda. Imagem ponderada em T2 no plano 
coronal exibe uma faixa de substância cinzenta nos lobos 
frontal e temporal (pontas de setas), conferindo aspecto de 
"duplo córtex". (B) Lissencefalia. Imagem de RM no plano 
axial pesada em T1 de um outro paciente mostra superfície 
cerebral lisa, com ausência de sulcos na região posterior 
(agiria) e poucos sulcos rasos anteriormente, com giros 
espessos e largos (paquigiria). Figura A gentilmente cedida 
pelo Dr. Fábio Eduardo Fernandes da Silva  

 

 Estudos em famílias que apresentam algumas pessoas com 

heterotopia subcortical em banda e outras com lissencefalia levaram à 

descoberta de novos genes, DCX no cromossomo X e LIS1 no cromossomo 

17. Mutações em quaisquer destes genes podem levar a um destes 

distúrbios ou combinações deles, em homens ou mulheres. Outros genes 
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também parecem envolvidos na geração deste fenótipo, tais como YWHAE, 

ARX, TUBA1A e RELN (de Wit et al., 2008). 

A lissencefalia pode ocorrer isoladamente ou como parte de outras 

síndromes. As malformações corticais “em paralelepípedo” ("cobblestone") 

estão essencialmente relacionadas às síndromes de distrofias musculares, 

clinicamente heterogêneas, porém geralmente manifestando-se com 

hipotonia ao nascimento, fraqueza muscular generalizada e contraturas 

articulares em graus variáveis. O diagnóstico pode ser obtido por biópsia 

muscular, além de achados característicos no sistema nervoso central aos 

métodos de imagem. Os três principais distúrbios deste grupo são a 

síndrome de Walker-Warburg, a distrofia óculo-cérebro-muscular, e a 

distrofia muscular congênita de Fukuyama (Barkovich, 2004). 

 

 3.2.5    POLIMICROGIRIA 

 

 Polimicrogiria é a presença de número excessivo de pequenos giros 

anormais que produzem uma superfície cortical irregular. A polimicrogiria 

pode se apresentar clinicamente com epilepsia, atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor, apraxia oromotora ou hemiparesia congênita (Leventer et 

al., 2010; Poduri et al., 2010). 

 Vários padrões de hereditariedade têm sido descritos. Uma mutação 

no MECP2 foi encontrada num homem com síndrome perisylviana e 

encefalopatia neonatal grave, e várias ligações com diferentes regiões 
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cromossômicas também já foram descritas. Um estudo híbrido recente 

envolvendo genética e RM identificou o PAX6 como um gene em que 

mutações podem ocasionar polimicrogiria unilateral (Sisodiya, 2004). 

Diversas síndromes específicas têm sido descritas, sendo a principal 

delas a polimicrogiria perisylviana bilateral, caracterizada clinicamente por 

uma combinação de paralisia pseudobulbar, tetraparesia espástica, 

dificuldade de aprendizagem e epilepsia. Algumas combinações específicas 

de heterotopia nodular periventricular com polimicrogiria sobrejacente 

também já foram descritas (Wieck et al., 2005; Leventer et al., 2010).  

Também já foi descrita associação clínica com artrogripose congênita, 

e com algumas síndromes, tais como síndrome de Delleman, distrofia 

muscular congênita de Fukuyama, síndrome de Neu-Laxova, hipomelanose 

de Ito, síndrome de Aicardi e síndrome de di George (Barkovich e Raybaud, 

2004; Poduri et al., 2010). 

 Por outro lado, o fato de haver tecido necrótico em meio ao córtex 

malformado, de que a maioria das alterações ocorre no território da artéria 

cerebral média, e da existência de polimicrogiria adjacente a bordas de 

porencefalia e esquizencefalia levam a crer que insultos hipóxico-isquêmicos 

possam, ao menos em alguns casos, estar relacionados à gênese da 

polimicrogiria. Pode também haver relação com infecções congênitas, como 

a causada pelo citomegalovírus (Barkovich e Raybaud, 2004). 
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 Alguns modelos experimentais sugerem que a área epileptogênica 

estende-se muito além da anormalidade evidente no estudo de RM 

estrutural. A ressecção cirúrgica de uma área isolada raramente traz 

benefícios na epilepsia refratária (Sisodiya, 2004). 

 Ao menos dois principais tipos histológicos são reconhecidos: um 

córtex com organização simplificada, em quatro camadas (mais comum) e 

outro sem camadas; contudo, existem vários tipos histológicos intermediários 

e estes dois tipos principais podem coexistir em áreas adjacentes (Guerrini e 

Marini, 2006). 

As imagens de RM podem mostrar giração cortical excessiva, com 

aspecto de espessamento cortical e sulcos rasos, e irregularidade da 

interface branco-cinzenta (Figura 6). Esta entidade pode ser focal, multifocal 

ou difusa; unilateral ou bilateral; simétrica ou assimétrica (Jalin et al., 2009). 

Nos casos de síndrome perisylviana, há polimicrogiria circundando as 

porções operculares, com fissuras sylvianas alargadas e orientadas 

verticalmente, estendendo-se até os lobos parietais, bem avaliadas em 

reformatações no plano sagital (Poduri et al., 2010). 

A polimicrogiria pode, em alguns contextos, simular paquigiria, uma 

vez que a giração cortical excessiva, quando muito pequena, simula um 

córtex espesso e de superfície lisa. Avanços nas técnicas de RM, em 

especial com a introdução de sequências volumétricas ponderadas em T1 

com grande resolução espacial permitem reformatações multiplanares de 
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qualidade e tornam este diagnóstico mais acurado, com menor grau de 

dúvida no diferencial com a paquigiria (Barkovich, 2010b). 

 

 

Figura 6 -    Polimicrogiria perisylviana. Imagem axial volumétrica T1-FFE 
(fast field echo) em aparelho de 3 Tesla (A), com 
reformatações nos planos coronal (B) e sagital (C) exibem 
opérculo displásico e incompleto, com polimicrogiria 
circundando as fissuras sylvianas. Estas, por sua vez, estão 
alargadas e orientadas verticalmente, estendendo-se até os 
lobos parietais, de forma bem evidente no plano sagital 

 
 
 

 3.2.6    ESQUIZENCEFALIA 

 

 A esquizencefalia é definida pela presença de uma fenda transcortical, 

que se estende desde a superfície ventricular até a superfície pial, delineada 

por substância cinzenta, e frequentemente com polimicrogiria ao longo de 

suas bordas. 
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 A esquizencefalia pode associar-se a uma variedade de 

malformações, envolvendo o septo pelúcido, os nervos ópticos, o corpo 

caloso ou os hipocampos. A displasia septo-óptica (síndrome de De Morsier) 

deve ser considerada num paciente com esquizencefalia, hipoplasia do 

nervo óptico e ausência do septo pelúcido (Brakovich e Raybaud, 2004).  

Insulto vascular também tem sido cogitado na gênese desta malformação, 

assim como na da polimicrogiria, e talvez a severidade do insulto diferencie 

estas duas entidades, sendo mais grave no caso da esquizencefalia 

(Guerrini e Marini, 2006). 

 Pode haver um grande espectro de apresentações clínicas. Pacientes 

com fendas bilaterais usualmente têm microcefalia e severo atraso no 

desenvolvimento, com tetraparesia espástica, ao passo que pacientes com 

fendas unilaterais podem ter fenótipos clínicos muito menos graves (Granata 

et al., 2005). O tratamento cirúrgico tem sido proposto em casos de epilepsia 

clinicamente intratável, mas é raramente empregado. 

 Usualmente a fenda é revestida por substância cinzenta displásica, 

podendo haver áreas de polimicrogiria, paquigiria e nódulos de substância 

cinzenta heterotópicos (Mayoralas et al., 2010). 

 Imagens adquiridas por RM mostram uma fenda transcortical fechada 

(lábios fechados/ tipo I) ou aberta (lábios abertos/ tipo II), comunicando o 

ventrículo com o espaço subaracnóide periencefálico, revestida por 

substância cinzenta (Figura 7). A lesão pode ser uni ou bilateral (neste caso, 
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habitualmente simétricas em localização, mas não em tamanho). Na 

esquizencefalia de lábios fechados, a presença de uma indentação na face 

ependimária da malformação pode ser o achado mais significativo na direção 

do diagnóstico correto, o chamado “mamilo” (Guerrini et al., 2003). 

 

 

Figura 7 -      (A) Esquizencefalia de lábios abertos. Imagem ponderada em 
T1 no plano coronal exibe fenda transcortical, que se estende 
desde a superfície do ventrículo lateral direito até o espaço 
subaracnoide periencefálico (seta), revestida por polimicrogiria 
ao longo de suas bordas. Há também polimicrogiria à 
esquerda (cabeça de seta). (B) Esquizencefalia de lábios 
fechados. Imagem pesada em T1 no plano axial exibe 
indentação (“mamilo”) no ventrículo lateral direito (cabeça de 
seta), em continuidade com fenda de lábios fechados, 
revestida por polimicrogiria 

 

 O grande diferencial aqui é entre esquizencefalia de lábios abertos e a 

porencefalia. Ambas constituem lesões parenquimatosas com sinal 

semelhante ao do líquor, porém o tecido que reveste a cavidade é a chave 
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para o correto diagnóstico – ao se identificar o sinal semelhante ao da 

substância cinzenta, a possibilidade de esquizencefalia pode ser aventada 

de forma segura (Gedikbasi et al., 2009). 

 Resumidamente, o reconhecimento dos principais padrões de MDC 

em imagens de RM é a pedra angular no manejo clínico destes pacientes, e 

técnicas avançadas de RM podem ajudar a fazer o diagnóstico correto, 

levando a uma classificação mais precisa destas entidades complexas e 

altamente epileptogênicas, como será discutido a seguir.  

 

 

3.3    TÉCNICAS AVANÇADAS DE RM NA AVALIAÇÃO DAS MDC 

 

O estudo multiplanar por ressonância magnética de alta resolução 

constitui o método de escolha para o diagnóstico por imagem das MDC, pois 

permite excelente contraste entre a substância branca e a cinzenta, 

avaliação topográfica precisa do desenvolvimento dos giros e sulcos 

corticais, além da análise mais acurada da formação da substância branca e 

de seus estágios de mielinização. A tomografia computadorizada (TC) tem 

menor sensibilidade na detecção das MDC e pode deixar de fazer o 

diagnóstico em até 30% dos indivíduos afetados. Contudo, é importante 

reconhecer que as alterações tomográficas, embora mais sutis, são similares 

às encontradas em estudos de RM (Kuzniecky e Jackson, 2005). 
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A literatura recente demonstra que o incremento de resolução 

espacial com aumento da intensidade do campo magnético - mudando de 

1,5 T para 3,0 T, 4,1 T, 7,0 T e mais, progressivamente - com subsequente 

aumento da relação sinal-ruído, pode potencialmente trazer mais detalhes 

anatômicos, aumentando a sensibilidade do estudo por RM das 

malformações cerebrais complexas. Avanços em tecnologia de bobinas 

multicanais têm aumentando a resolução e o contraste das imagens 

adquiridas, com ganhos máximos na superfície cortical, o que é 

especialmente útil na detecção de displasias corticais discretas (Madan e 

Grant, 2009). 

Alguns avanços recentes em sequências de RM também podem 

melhorar a qualidade das imagens e podem ser úteis na caracterização de 

malformações cerebrais. A introdução de sequências volumétricas 

ponderadas em T1 com alta resolução espacial (SPGR – spoiled gradient 

recalled echo, MPRAGE – magnetization prepared rapid gradient echo), que 

permitem reformatações multiplanares, favorecem um diagnóstico mais 

preciso. Sequência FLAIR (fluid-atenuation inversion recovery) volumétrica 

em 3 Tesla pode ser bem sensível para caracterização de alterações na 

substância branca subjacente a malformações corticais (Madan e Grant, 

2009). A sequência SWI (susceptibility weighted imaging), devido à sua alta 

resolução e contraste, tem grande potencial em delinear com mais precisão 

lesões corticais (Jensen, 2009). 
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Métodos assistidos por computador, tais como a morfometria baseada 

em voxel, reconstruções de superfície e técnicas de segmentação podem 

ajudar na detecção de lesões sutis, mas estas técnicas automatizadas ainda 

precisam vencer imprecisões intrínsecas e requerem comprovação de que 

podem ser úteis ao olho humano isoladamente em estudos prospectivos 

(Dale et al., 1999; Fischl et al., 1999; Bruggemann et al., 2009; Oliveira et al., 

2010). Ainda assim, informações clínicas são absolutamente importantes em 

guiar a busca visual intensiva e demorada que é requerida na avaliação de 

volumes adquiridos com reformatações multiplanares milimétricas. 

O diagnóstico pré-natal pode ainda ser feito através de rastreamento 

com a utilização de ultrassonografia fetal, mas a RM fetal tem apresentado 

um papel cada vez mais importante na detecção e caracterização de 

malformações fetais. Avanços em RM fetal com sequências de pulso 

rápidas, imagens paralelas, bobinas mais sofisticadas e ferramentas de 

correção de movimento têm otimizado a detecção intrauterina de 

malformações congênitas (Glenn e Barkovich, 2006a, b; Glenn, 2009). 

Apesar da RM convencional com alta resolução espacial prontamente 

identificar o córtex malformado na maioria dos casos, pesquisas recentes 

começaram a investigar as alterações associadas da substância branca e da 

conectividade cerebral através das imagens por tensor de difusão (DTI) e 

tratografia (Lim et al., 2005). Eriksson et al. (2001) demonstraram redução do 

volume de substância branca nos hemisférios cerebrais afetados que contêm 

as MDC e que a substância branca frequentemente apresenta aumentos dos 
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coeficientes de difusão aparentes (ADC) e redução da anisotropia fracionada 

(FA). 

Estas modalidades têm sido crescentemente utilizadas na 

caracterização de malformações cerebrais congênitas, determinando os 

padrões aberrantes de organização e conectividade cerebral subjacentes. 

Ainda mais, a utilidade prática das técnicas de tratografia pode ser aplicada 

no planejamento cirúrgico de pacientes com epilepsia refratária e MDC 

focais, pois pode determinar com mais exatidão a proximidade de tratos 

eloquentes de substância branca com a lesão. Isto possibilitaria maior 

precisão na avaliação do risco operatório e melhor planejamento da via de 

acesso cirúrgico. A complementação destas técnicas com ressonância 

magnética funcional e sistemas de neuronavegação pode potencialmente 

agregar eficiência no manejo cirúrgico e melhorar o prognóstico destes 

pacientes (Nucifora et al., 2007).   

Estudos de neuroimagem funcional durante a última década têm 

levado também a um melhor entendimento sobre a fisiopatologia da 

epilepsia. Técnicas disponíveis incluem PET, SPECT, RM funcional e 

perfusão por RM. Imagens exibindo alterações no fluxo sanguíneo cerebral 

regional ao SPECT podem predizer a localização de um foco epileptogênico 

associado a uma malformação subjacente, o que pode ser particularmente 

útil na ausência de anormalidade estrutural evidente à RM. Estudos 

utilizando PET e RM funcional demonstraram córtex funcional localizado nas 

malformações, confirmando achados de EEG invasivo e alertando para o 
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extremo cuidado requerido quando a ressecção cirúrgica é contemplada 

(Cross, 2003). Apesar do amplo uso destas técnicas diagnósticas na 

avaliação pré-cirúrgica, há poucos trabalhos especificamente direcionados 

às MDC (Rastogi et al., 2008; Salamon et al., 2008). 

 Leite e colaboradores (2003, 2007), em estudo de espectroscopia de 

prótons por RM (1H-ERM), demonstraram redução dos níveis de N-acetil 

aspartato/creatina (NAA/Cr) tanto nas MDC quanto no lado oposto 

aparentemente normal em pacientes com lesões unilaterais, alertando para o 

fato de que as anormalidades metabólicas nas MDC se estendem muito 

além das lesões focais evidenciadas em exames estruturais. Outros autores 

também demonstraram anormalidades metabólicas nas MDC, tais como 

redução de NAA e aumento de colina (Co), assim como na zona perilesional 

aparentemente normal, usualmente redução de NAA e Cr (Kuzniecky et al., 

1997; Li et al., 1998; Mueller et al., 2005). 

 A espectroscopia de fósforo RM (31P-ERM) é uma ferramenta que 

permite avaliação não invasiva do metabolismo energético e síntese de 

membranas no cérebro humano. Entretanto, até o momento, para o nosso 

conhecimento, não há trabalhos publicados na literatura deste método 

aplicado ao estudo das MDC. A seguir, revisaremos os principais aspectos 

técnicos desta modalidade e sua potencial utilidade na investigação de 

doenças cerebrais, com ênfase em epilepsia.   
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3.4    ESPECTROSCOPIA DE FÓSFORO 

 

 3.4.1    ASPECTOS TÉCNICOS  

 

 A espectroscopia por ressonância magnética (ERM) oferece a 

habilidade única de medir de maneira não invasiva, ex vivo ou in vivo, a 

composição química de tecidos biológicos, em estado normal ou patológico. 

Esta modalidade de exame vem sofrendo aperfeiçoamentos técnicos 

constantes nas últimas décadas, o que cada vez mais amplia o seu acesso e 

favorece o seu uso na rotina neurorradiológica (Viondury et al., 1994; Xu et 

al., 2008). 

 Cada núcleo apresenta um spin intrínseco, resultante do número 

ímpar de prótons ou nêutrons. Quando submetidos a um forte campo 

eletromagnético, existe alinhamento destes spins em orientação paralela ao 

campo aplicado. Ao ser aplicado um pulso de radiofrequência específico por 

alguns microssegundos (com a frequência de precessão característica para 

cada núcleo estudado), existe um desalinhamento do vetor total de 

magnetização. Quando o pulso de radiofrequência cessa, existe um 

realinhamento ao campo magnético, o qual gera um pequeno sinal elétrico, 

denominado free induction decay (FID).  Este sinal é detectado pelas 

bobinas e, através de um cálculo matemático (transformada de Fourier), com 
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transformação do domínio do tempo para o domínio da frequência, adquire-

se o gráfico espectral (Castillo et al., 1996; Kwock, 1998). 

 A frequência de precessão dos núcleos pode ser calculada pela 

equação de Larmor, sendo proporcional à intensidade do campo magnético 

e à constante giromagnética, que é específica para cada elemento químico 

ou isótopo. Os núcleos, entretanto, sofrem pequenos desvios químicos da 

frequência de precessão devido ao campo magnético gerado pelos elétrons 

adjacentes, sendo o fenômeno chamado de desvio químico (chemical shift). 

Cada metabólito apresenta, então, um desvio químico específico, mensurado 

em milihertz (mHz) ou em partes por milhão (ppm).  A unidade mais utilizada 

é em ppm, uma vez que as frequências em mHz são reproduzidas em 

escalas muito pequenas, e porque a medida em ppm independe do campo 

magnético utilizado ou da sequência de pulso aplicada (Castillo et al., 1996). 

 O resultado deste processo não é uma imagem anatômica, porém um 

gráfico espectral, onde cada metabólito tem sua posição específica 

correspondente à variação da frequência de ressonância (desvio químico), 

expressa em ppm na escala horizontal, enquanto que no eixo vertical está 

representada a amplitude ou a integral da área do pico de cada metabólito, o 

que permite a sua quantificação relativa (Kwock, 1998; Xu et al., 2008). 

 Apesar da possibilidade de diferentes núcleos serem utilizados na 

avaliação do cérebro humano, tais como o carbono (13C), lítio (7Li), próton 

(1H), sódio (23Na), fósforo (31P) e flúor (19F), a 1H-ERM ainda tem sido a mais 
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extensamente utilizada na prática clínica para a avaliação metabólica das 

doenças cerebrais (Christensen et al., 1999; Ross et al., 2003; Forester et 

al., 2009). Isto se deve a diversos fatores, tais como a abundância deste 

elemento no organismo, maior sensibilidade do próton em relação aos outros 

núcleos, e devido à possibilidade de realização da técnica com a mesma 

bobina utilizada para adquirir as imagens convencionais de RM (Kuzniecky, 

2004).  

 Apesar de ainda pouco explorada, a espectroscopia de fósforo por 

ressonância magnética (31P-ERM), por sua vez, fornece informações 

singulares e privilegiadas sobre o estado bioenergético, a composição da 

membrana celular, o pH tecidual, e a concentração de Mg2+, que não podem 

ser obtidas com outras técnicas convencionais ou espectroscópicas. 

 Todavia, este método ainda não é muito disseminado no meio 

radiológico porque é preciso que o equipamento de RM esteja preparado 

para trabalhar na frequência de ressonância do 31P, e também é necessária 

uma bobina específica para detecção do sinal do mesmo (Avdievich e 

Hetherignton, 2007; Menuel et al., 2010). Além disso, conforme explicado a 

seguir, a aquisição da 31P-ERM ainda é muito mais demorada, o que dificulta 

a sua realização nos dias atuais.  

 Conforme listado na Tabela 3, podemos observar que, à semelhança 

do núcleo de hidrogênio, o 31P também representa um núcleo com spin 

nuclear de ½ capaz de produzir um sinal de RM. No entanto, devido às 
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características físicas do núcleo de 31P (por exemplo, maior massa), a razão 

giromagnética (indicadora do tamanho da interação entre o núcleo e o 

campo magnético do aparelho de RM), é aproximadamente 2,5 vezes menor 

do que para o núcleo de 1H. Isto resulta numa frequência de ressonância 

menor - 51,7 MHz comparado com 127,7 MHz num campo de 3,0 T - e numa 

sensibilidade muito menor, de apenas 6,6% quando comparado ao sinal de 

1H (de Graaf, 1998).  

  

Tabela 3 -   Características com relação ao sinal de RM dos núcleos de 
hidrogênio (1H) e fósforo (31P) 

 

Núcleo 
Spin 

nuclear 

Constante 
giromagnética 

[MHz/T] 

Frequência 
de precessão 
em 3T [MHz] 

Abundância 
natural do 

isótopo [%] 

Sensibilidade 
relativa [%] 

1H 1/2 42,571 127,7 99,98 100 

31P 1/2 17,235 51,7 100 6,6 

Nota: Adaptado da referência De Graaf, 1998 

  

 Estes fatores implicam que, para obter um espectro de 31P de 

qualidade comparável aos espectros de 1H, é necessário repetir a mesma 

aquisição repetidas vezes para poder aumentar a relação sinal-ruído do 

espectro, o que resulta num tempo de aquisição muito mais prolongado. 

Outro fator que aumenta o tempo de exame é o tempo de relaxamento 

longitudinal (T1) longo para a maioria dos metabólitos detectados no 

espectro de 31P (Blenman et al., 2007). Contrariamente, o tempo de 

relaxamento transversal (T2) dos metabólitos detectados na 31P-ERM é 

extremamente curto, o que exige trabalhar com tempos de eco (TE) de 
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aquisição muito curtos para poder manter ainda uma relação sinal-ruído do 

espectro razoável. Cabe destacar também que a concentração dos 

metabólitos de fósforo (1 a 4 mM) é menor do que a dos metabólitos 

detectados na 1H-ERM, o que dificulta ainda mais a obtenção de um 

espectro com suficiente sinal (Lara et al., 1993; de Graaf, 1998). 

 A principal desvantagem de trabalhar com valores de TE muito curtos 

é que é possível detectar também o indesejado sinal proveniente de 

macromoléculas com T2 curto, que se sobrepõe ao sinal dos metabólitos de 

interesse, dificultando assim sua quantificação. Além disso, com o aumento 

do TE, devido ao grande desvio químico do 31P, há maior defasagem entre 

as diferentes ressonâncias no espectro, o que deve ser corrigido com 

correção de fase de primeira ordem, que está relacionada à frequência de 

amostragem (RBW, receiver bandwidth). A escolha do RBW também é 

influenciada pelo curto T2 dos metabólitos. Embora um RBW de 3000 Hz 

seja suficiente para estudar toda a região do espectro de interesse, muitas 

vezes o RBW é aumentado até 6000 Hz para adequá-lo ao rápido 

decaimento T2. O benefício de se utilizar um RBW alto é que os problemas 

de perigo de aquecimento do tecido (determinado  pelo specific absorption 

rate, SAR) são reduzidos (Goo, 2010; Goodwill e Conolly, 2010). 

 Devido ao curto tempo de relaxamento transversal (T2) dos 

metabólitos de 31P, as técnicas comumente utilizadas para obtenção do 

espectro de 1H  baseadas na formação de um eco, como STEAM (modo de 

aquisição através de ecos estimulados - stimulated echo acquisition mode) e 
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PRESS (espectroscopia com resolução pontual - point resolved 

spectroscopy), não são recomendadas na aquisição do espectro de 31P. 

Estas técnicas exigem um TE mínimo em torno de 8 a 20 ms, o que 

resultaria numa grande perda de sinal por causa do relaxamento transversal 

para a maioria dos metabólitos. Por este motivo, utilizam-se mais 

comumente as técnicas de ISIS (image selected in vivo spectroscopy) ou a 

de pulse acquire (aquisição direta do sinal do FID logo após o pulso de 

radiofrequência), que permitem a obtenção do sinal com TE mínimo em 

torno de 300 s (Ordidge et al., 1986; Kegeles et al., 1998).  

 Na técnica de ISIS, a localização de um corte é realizada através da 

aquisição de dois FIDs, um gerado após aplicação de pulso de 180º seletivo 

para uma dimensão e o outro gerado sem a aplicação prévia deste pulso. A 

subtração destes dois sinais corresponde ao sinal de um único corte (1D-

ISIS). Para a localização de um volume (3D-ISIS), é necessário a aquisição 

de 8 FIDs, cuja diferença será se o pulso seletivo de 180º numa determinada 

direção é aplicado ou não, o que resulta em 8 combinações diferentes. Na 

prática, em vez de se trabalhar com subtração posterior dos sinais, os 

mesmos são adquiridos com fases alternadas (“phase cycling”), e só o sinal 

de interesse é registrado (Lawry et al., 1989).  

 A desvantagem do ISIS é que, por se tratar de uma seleção do 

volume de interesse baseada na subtração de vários sinais, é muito sensível 

a artefatos de movimento, o que é ainda mais crítico na 31P-ERM, cujos 

tempos de aquisição são mais longos. Também, como são utilizados pulsos 
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de inversão, a técnica se torna sensível ao T1 dos metabólitos, caso o TR 

não seja suficientemente longo para permitir completo relaxamento 

longitudinal de todos os metabólitos. No caso de 31P-ERM em alto campo 

magnético (3,0 T ou superiores), a situação de incompleto relaxamento 

longitudinal é muito comum, por causa dos tempos T1 extremamente longos 

dos metabólitos. Por isto, fala-se em que o espectro ISIS sofre de efeitos de 

contaminação T1 (T1 smearing), que por sua vez dependem do T1 do 

metabólito em relação ao TR, da inomogeneidade do campo, e da ordem 

das combinações de pulsos seletivos aplicados (Burger et al., 1992).  

 Por outro lado, a técnica de pulse acquire permite apenas a seleção 

de um corte, e não a de um volume, motivo pelo qual não é indicada para o 

estudo de estruturas menores. No entanto, quando combinada com 

aquisição 2D ou 3D do espectro (aquisição de múltiplos volumes de 

interesse ou voxels), pode ser utilizada também para avaliação de volumes 

menores.  

 Os metabólitos apresentam-se na curva espectral como picos únicos, 

duplos, triplos ou múltiplos. O que gera a divisão de um sinal de ressonância 

em dois ou mais picos no espectro é a interação conhecida como 

acoplamento "J" (“J” coupling) entre núcleos adjacentes na mesma molécula. 

De acordo com a orientação do spin magnético vizinho (spin paralelo ou 

antiparalelo), o núcleo observado pode apresentar uma energia (frequência 

de ressonância) maior ou menor. Como a probabilidade do átomo vizinho 

estar paralelo ou antiparalelo é praticamente igual, o sinal de ressonância do 
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núcleo observado acaba sendo dividido equitativamente entre as duas 

energias (duas frequências de ressonância), efeito conhecido como “J” 

splitting. O resultado no espectro é que, em vez de um pico único, são 

observados dois picos com a metade de intensidade do que corresponderia 

ao pico original único. Ou seja, quando presente, o efeito de acoplamento "J" 

diminui o sinal de um metabólito, e acaba comprometendo a sensibilidade do 

espectro ao mesmo (Jensen et al., 2002). 

 O efeito do acoplamento "J" no espectro pode ser diminuído ou 

completamente cancelado, se durante a aquisição do sinal, o núcleo 

causador deste efeito for irradiado através de um segundo canal de 

radiofrequência. Esta técnica de irradiação por um segundo canal para 

reduzir o efeito de acoplamento "J" é conhecida como técnica de decoupling 

(Gonen et al., 1997).  

 A 31P-ERM in vivo apresenta dois picos duplos e um pico triplo 

provenientes da molécula de ATP (Jung et al., 1997). No entanto, nesse 

caso o que está causando o acoplamento "J" é a interação de um núcleo de 

31P com outro núcleo de 31P, o que impede diminuir este efeito através de 

decoupling na frequência de 1H. No entanto, observa-se que a interação 

entre 31P e 1H nas mesmas moléculas, ou mesmo com a água adjacente, é 

grande o suficiente para causar um alargamento dos picos observados no 

espectro de 31P. Este efeito é especialmente importante para os picos de 

fosfodiésteres (Figura 8), mas também pode ter efeito em menor intensidade 

sobre os outros picos (Arias-Mendoza et al., 1996; Potwarka et al., 1999). 
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Figura 8 -      Ampliação da região de interesse do espectro de 31P-ERM 
evidencia, da esquerda para a direita: fosfomonoésteres 
(PME), fosfato inorgânico (Pi), fosfodiésteres (PDE) e 
fosfocreatina (PCr). (A) Espectro sem e (B) com o uso de 
decoupling e nuclear Overhauser enhancement (nOe), 
através de irradiação pelo canal de 1H. Pode ser observado 
como os picos de PME e PDE, marcados com as setas no 
espectro A, afinam e aumentam no espectro B, 
evidenciando, na região do PDE, a presença de 
glicerofosfoetanolamina (GPE) e glicerofosfocolina (GPC)  

 

 O efeito de decoupling é ajustado através de dois parâmetros 

principais: o offset da frequência de irradiação pelo segundo canal (canal de 

1H); e a potência do pulso. Observando-se a estrutura dos metabólitos 

presentes no 31P-ERM do cérebro, pode ser notado que para todas as 

moléculas, com exceção da fosfocreatina, o acoplamento 31P-1H mais 

importante acontece sempre entre o átomo de fósforo e grupos de –O-CH2, 

que no espectro de 1H apresentam ressonância na faixa de 3,8 a 4,3 ppm. 

Por isto, o offset do pulso de decoupling deve ser ajustado para uma 
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frequência de cerca de 100 Hz num campo de 3,0 T (Govindaraju et al., 

2000; Barker et al., 2001).  

 A potência do pulso de decoupling tem que ser suficientemente 

grande para gerar o efeito desejado. Na prática, muitas vezes, as limitações 

relacionam-se à potência por causa do limite do SAR, uma vez que é 

necessário irradiar durante todo o tempo da amostragem. Assim, as 

restrições vão ser maiores quanto maior o número de pontos amostrados 

(number of points), menor a frequência de amostragem (RBW), maior a 

potência do campo magnético, e menor o TR (Wang et al., 2007; Collins, 

2009). 

 Através de irradiação prévia do núcleo de 1H, é possível transferir 

parte da energia absorvida pelos núcleos de 1H para os núcleos de 31P, e 

com isto aumentar o sinal de base proveniente dos núcleos de 31P. Este 

efeito é conhecido como nuclear Overhauser enhancement (nOe). A 

intensidade do sinal de base que pode ser aumentada depende da relação 

das constantes giromagnéticas do núcleo irradiado e do núcleo observado, 

dos tempos de relaxamento dos núcleos, e do método de irradiação 

utilizado. O efeito de nOe também se produz quando trabalhamos apenas 

com pulsos de decoupling (uma vez que os spins de 1H absorvem energia 

que pode ser transferida para os spins de 31P), e pode se converter em mais 

um fator de variação, comprometendo a reprodutibilidade do método 

(Beierbeck et al., 1976; Li et al., 1996; Weber-Fahr et al., 2003). Por isto, é 

recomendado que sempre que se aplique a técnica de decoupling, os 
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núcleos 1H sejam irradiados antes da aquisição do espectro de 31P, para 

causar um efeito de nOe maior e mais controlado (Figura 8).  

 As aquisições espectroscópicas se beneficiam do uso de campos 

magnéticos cada vez maiores, que aumentam a sensibilidade do exame e a 

resolução espectral, com incrementos no mínimo lineares da relação sinal-

ruído. Por outro lado, também há um aumento das distorções do campo 

relacionados aos efeitos de susceptibilidade magnética, que podem ser 

minimizados com o procedimento de homogeneização (shimming), realizado 

na fase de preparação do exame com o objetivo de incrementar a 

homogeneidade do campo magnético (Juchem et al., 2006; Hetherington et 

al., 2006, 2010) 

 Para atingir uma resolução espacial que permita avaliação de 

múltiplas regiões do encéfalo e ofereça ainda suficiente razão sinal-ruído, o 

ideal é trabalhar com aquisição tridimensional (3D), com pulso de 

radiofrequência adiabático e não-seletivo, onde a codificação espacial é feita 

com aplicação de gradientes de codificação de fase. A grande limitação para 

atingir melhor resolução espacial com suficiente razão sinal-ruído é o tempo 

de exame. Num espectro 3D, o tempo de exame é dado pela matriz  x 

número de cortes x TR x número de excitações (Gao et al., 2006; Blenman 

et al., 2007; Ulrich et al., 2007; Andronesi et al., 2010).  

 Em contrapartida, apesar da necessidade de ajustes em múltiplos 

parâmetros e dos desafios técnicos para a realização da 31P-ERM, há 
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também vantagens desta modalidade de espectroscopia. Uma facilidade da 

31P-ERM, comparativamente à 1H-ERM, é que por não apresentar sinal de 

água, não há necessidade da aplicação de métodos de saturação. A 

ressonância proveniente dos prótons da água cria dificuldades técnicas, já 

que o sinal da água chega a ser na ordem de milhares de vezes superior ao 

dos demais metabólitos (Castillo et al., 1996). Para a saturação da água ser 

satisfatória na 1H-ERM, é necessário ter uma boa homogeneização do 

campo ao longo do volume estudado. Como na 31P-ERM não é necessário 

saturar nenhum sinal, o volume a ser estudado pode ser um pouco 

inomogêneo sem ainda comprometer o resultado do espectro. Com isto, 

também se torna mais fácil a realização de espectroscopia tridimensional.  

 Uma outra prerrogativa favorável da 31P-ERM é que esta apresenta 

uma grande dispersão de desvio químico (“chemical shift”), em torno de 30 

ppm (partes por milhão) ou 2000 Hz (3,0 T). Isto contribui para uma boa 

resolução espectral, com diferenciação satisfatória entre as diferentes 

ressonâncias no espectro e mais fácil identificação dos diversos metabólitos, 

descritos a seguir (Menuel et al., 2010). 

  

 3.4.2    METABÓLITOS AVALIADOS   

 

 O grande interesse na 31P-ERM reside no papel que as moléculas 

fosforiladas desempenham na bioquímica cerebral, metabolismo energético, 
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e composição de membranas celulares. Três tipos principais de informações 

podem ser obtidos com este exame. A primeira está relacionada ao pool 

energético propriamente dito, com as ressonâncias de fosfocreatina (PCr), 

fosfato inorgânico (Pi) e os 3 isotopômeros de adenosina trifosfato (α-, β- e γ-

ATP). Em seguida, os fosfolipídios, representados pelos fosfomonoésteres 

(PME) e fosfodiésteres (PDE), informam sobre a síntese e degradação da 

membrana celular, respectivamente. Por último, é possível calcular o valor 

do pH intracelular e a concentração de magnésio (Mg2+) no volume 

explorado a partir do desvio químico da PCr, Pi e β-ATP (Kuzniecky, 2004). 

A Figura 9 exibe um espectro do encéfalo com identificação dos principais 

metabólitos.   

 

Figura 9 -      Curva de 31P-ERM com identificação dos picos para os 
seguintes metabólitos, da esquerda para a direita: PME 
(fosfomonoésteres), Pi (fosfato inorgânico), PDE 
(fosfodiésteres), PCr (fosfocreatina), e γ-, α- e β- ATP 
(adenosina trifosfato) 
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 O ATP é um nucleotídeo trifosfato composto por adenosina (adenina + 

ribose) e três grupamentos fosfato: gama, alfa e beta. A 31P-ERM é capaz de 

distinguir estes isotopômeros na forma de 3 picos distintos: um "dupleto"  γ-

ATP, um "dupleto" α-ATP e um "tripleto" β-ATP (Menuel et al., 2010). 

 O ATP, um composto de fosfato altamente energético, presente em 

todos os organismos vivos, é a principal fonte de energia imediatamente 

disponível para as diversas atividades e funções celulares. O ATP é 

principalmente sintetizado na mitocôndria (Figura 10) a partir da fosforilação 

oxidativa do ADP (adenosina difosfato) catalisada pela enzima ATP-sintase, 

em menor extensão por mecanismos de glicólise, além da síntese a partir da 

reação mediada pela creatinoquinase (Boyer, 1999). A maior parte da 

energia proveniente do ATP é utilizada para bombear sódio (Na+) e potássio 

(K+) através do canal Na+-K+ ATPase ("bomba" de sódio) nas membranas 

celulares, colaborando para manutenção dos gradientes iônicos 

transmembrana e mantendo os ciclos de neurotransmissores, que 

determinam a atividade eletrofisiológica sustentada e a sinalização celular no 

cérebro (Du et al., 2008). 

 Um estudo multimodal de neuroimagem em primatas indicou que a 

31P-ERM é um método confiável para estimar a síntese de ATP, quando 

comparado com espectroscopia de carbono por RM ou tomografia por 

emissão de pósitrons (PET) com a injeção de 18fluorodeoxiglicose (Chaumeil 

et al., 2009). 
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Figura 10 -   Representação esquemática da síntese do ATP (adenosina 
trifosfato) a partir da reação catalisada pela CK 
(creatinoquinase), que usa como substrato a PCr 
(fosfocreatina) e gera como subproduto a Cr (creatina). A 
síntese também decorre da atividade mitocondrial pela 
reação de fosforilação oxidativa mediada pela ATP-sintase, e 
em menor extensão por mecanismo de glicólise. O ATP, por 
sua vez, é degradado pela enzima ATPase, produzindo ADP 
(adenosina difosfato) e Pi (fosfato inorgânico). Adaptado da 
referência Menuel et al, 2010        

 

 O pico da PCr é o mais proeminente do espectro de 31P do encéfalo e 

ressoa em zero ppm, sendo, portanto, a referência para a localização dos 

demais metabólitos. A PCr é uma molécula rica em energia, abundante no 

cérebro, servindo como um tampão para manter um nível constante de ATP 

e atender à demanda energética através da reação catalisada pela 

creatinoquinase (Wu et al., 2007), como ilustrado na Figura 10. 
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 Os PME refletem a atividade anabólica das membranas celulares e 

seus principais constituintes são a fosfoetanolamina (PE) e a fosfocolina 

(PC), precursores da síntese de membranas.  Os PDE indicam, por sua vez, 

o catabolismo de membranas, e são constituídos pelos seus produtos de 

degradação, a glicerofosfoetanolamina (GPE) e a glicerofosfocolina (GPC). 

Os PDE são um produto da atividade de enzimas fosfolipases e são 

convertidas em PME pela atividade da enzima fosfodiesterase. A relação 

PME/PDE é um indicador do turnover de membranas celulares, sendo 

representativa das mudanças na dupla camada fosfolipídica (Komoroski et 

al., 2008; Puri e Treasaden, 2009). 

 A função e a plasticidade cerebrais são dramaticamente influenciadas 

pelas propriedades físicas e químicas da membrana neuronal. Esta 

membrana é formada por um dupla camada de fosfolipídios (Figura 11), 

onde estão imersos receptores, canais iônicos e outras proteínas envolvidas 

na transdução do sinal e na manutenção da homeostase celular (Alberts et 

al., 2002).  A estrutura de membrana celular determina a sua fluidez, assim 

como o número, densidade e afinidade dos receptores que modulam os 

mecanismos de sinalização.  Adicionalmente, os fosfolipídios atuam como 

um substrato para a síntese de mediadores intra e intercelulares, o que 

favorece ainda mais a sua relevância no mecanismo de neurotransmissão  

(Farooqui et al., 1992; Horrobin, 1998; Shioiri et al., 2000; Rapoport, 2001). 
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Figura 11 -      (A) Fotomicrografia eletrônica da membrana plasmática de 
uma célula humana vista em secção transversa. Desenhos 
esquemáticos bidimensionais (B) e tridimensionais (C) da 
membrana celular, formada por uma dupla camada de 
fosfolipídios, onde estão imersas moléculas de proteínas 
envolvidas na sinalização e transporte de íons. Adaptado de 
Alberts et al, 2002 

 

 O pico de fosfato inorgânico (Pi) ressoa entre os picos de PME e PDE, 

e está diretamente envolvido na síntese de ATP (Figura 10).  

 O desvio químico do Pi em relação ao pico de PCr (denominado δ1) é 

utilizado para calcular o pH intracelular, de acordo com a fórmula abaixo 

(Petroff et al., 19852 apud Barker et al., 1999):  

 

             

       

       
  

                                                             
2
 Petroff OAC, Prichard JW, Behar KL, Alger JR, Denhollander JA, Shulman RG. Cerebral intracellular 

pH by P-31 nuclear magnetic resonance spectroscopy. Neurology. 1985;35(6):781-8. 
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 O pH, ou potencial hidrogeniônico, é um índice que indica a acidez, 

neutralidade ou alcalinidade de um meio ou solução, relacionada à 

concentração de íons hidrogênio (Berg et al., 2002).  

 Se a concentração de íons H+ for equivalente à concentração de 

bases hidroxila (OH-) numa solução, diz-se que o pH é neutro. Desta forma, 

em água pura, a 25 ºC, tem-se que: 

                    
 

    
 

                   

                 

  O pH neutro, portanto, equivale a 7. Quanto mais baixo este valor, 

maior a acidez de uma solução, ao passo que quanto mais alto o valor, 

maior a alcalinidade, variando a escala de 0 a 14 (Figura 12). 

 Matematicamente, o pH é uma grandeza físico-química calculada em 

logaritmo de base 10, como visto nas fórmulas acima. Desta forma, mesmo 

uma pequena variação decimal pode indicar uma grande mudança na 

concentração de íons H+. Ou seja, uma mudança de um ponto na escala (por 

exemplo, de 7 para 8) reflete um aumento logarítmico de 10, enquanto que 

uma mudança de dois pontos (por exemplo, de 7 para 9) reflete um 

incremento de 100 vezes mais (Lodish et al., 2000). 
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 A modulação do pH no cérebro humano é uma combinação 

enigmática de incontáveis mecanismos osmóticos e metabólicos que estão 

relacionados primariamente ao transporte e difusão de íons, sistemas-

tampão, atividade de anidrases carbônicas e consumo energético (Xiong et 

al., 2006; Petroff et al., 2008). 

 

Figura 12 -      Ilustração da escala do pH, variando em tons de vermelho 
(acidez) a azul (alcalinidade). Os íons H+ estão desenhados 
na cor vermelha e as bases OH- estão representadas em 
círculos azuis, à direita. À esquerda, está a concentração de 
íons H+. Adaptado da referência Lodish et al, 2000 

 

 O papel dos íons H+ é marcante tanto em estados fisiológicos, quanto 

patológicos. A regulação do pH em células neuronais e gliais é complexa e 

envolve vias multidirecionais, havendo indícios de que perturbações nos 
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ciclos do glutamato e do cálcio têm efeitos recíprocos no pH intracelular 

(Chesler, 2003; Yermolaieva et al., 2004).  

 O magnésio (Mg2+), um cátion intracelular abundante, é um cofator 

crítico em mais de 300 reações enzimáticas que permitem à célula realizar 

transduções de sinal e sintetizar macromoléculas. Consequentemente, 

variações na concentração do Mg2+ podem afetar mecanismos regulatórios 

críticos e causar anormalidades metabólicas diversas (Iotti et al., 1996). 

 O Mg2+ citosólico livre (pMg) pode ser estimado in vivo por 31P-ERM a 

partir do desvio químico do β-ATP (δβ), que por sua vez depende da fração 

de ATP total ligada ao Mg2+ (Halvorson et al., 1992, Barker et al., 1999). 

Matematicamente, tem-se que: 

 

              

                

           
      

 

 A tabela 4 mostra, resumidamente, os principais metabólitos obtidos 

com a 31P-ERM, indicando a posição em que são identificados na curva 

espectral e o papel que cada um deles desempenha no metabolismo 

cerebral. 
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Tabela 4 -     Resumo dos metabólitos identificados na 31P-ERM, a posição 
no espectro em partes por milhão (ppm) e a função na 
fisiologia cerebral 

Metabólito ppm Papel 

Fosfomonoésteres - PME 
  Fosfoetanolamina - PE 
  Fosfocolina - PC 

+6,5 
Anabolismo de 

membranas 

Fosfato inorgânico - Pi +4,9 pH intracelular 

Fosfodiésteres - PDE 
  Glicerofosfoetanolamina - GPE 
  Glicerofosfoclina - GPC 

+2,6 
Catabolismo de 

membranas 

Fosfocreatina - PCr 0 
Metabolismo 
energético 

γ-ATP 
 
α-ATP 
 

β-ATP 

-2,7 
 

-7,8 
 

-16,3 

 
 Metabolismo 

energético 
 

 Mg2+ 

Nota: Adaptado da referência Menuel et al, 2010 

 

 3.4.3    APLICAÇÕES    

 

 A 31P-ERM tem sido utilizada na avaliação bioquímica e metabólica do 

coração (Aussedat et al., 1992; Marseilles et al., 1996), fígado (Bowers et al., 

1992; Zakian et al., 2005; Sharma et al., 2009), músculo esquelético (Kemp 

et al., 2007; van Elderen et al., 2009; Lim et al., 2010), e cérebro (Holtzman 

et al., 1996, 1998; Bischof et al., 2004), em modelos humanos e animais. 
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 Na investigação do cérebro humano, em particular, esta técnica tem 

evidenciado algumas peculiaridades fisiológicas no padrão de distribuição 

dos metabólitos de 31P. Foi identificado aumento de PCr e PCr/ATP na 

substância cinzenta comparativamente à substância branca em estudos de 

31P-ERM com segmentação tecidual e análise de regressão linear (Mason et 

al., 1998; Hetherington et al., 2001). Um outro estudo apontou diferenças 

significativas nos valores de PME e PDE, sendo maiores na substância 

branca comparativamente à substância cinzenta (Buchli et al., 1994). Por 

outro lado, não parece haver diferenças significativas nas medidas do Pi, do 

pH intracelular e da concentração de Mg2+ entre as substâncias branca e 

cinzenta (Buchli et al., 1994; Mason et al., 1998). Apesar de não haver 

trabalhos de comparações específicas da variação dos metabólitos em 

diferentes regiões cerebrais, a maioria dos autores assumem que a 

especificidade tecidual (substâncias branca versus cinzenta) é mais 

importante do que a topografia do tecido (por exemplo, lobo occipital versus 

lobo frontal). Também não há indícios de variações entre as substâncias 

cinzentas cortical ou profunda (Hetherington et al., 2001).  

 Diversos autores também encontraram diferenças significativas na 

quantificação de vários metabólitos entre o cerebelo e o cérebro, além de 

valores significativamente mais altos de PCr e ATP no músculo esquelético 

(Buchli et al., 1994; Doyle et al., 1997; Hetherington et al., 2001). Desta 

forma, a quantificação dos metabólitos no parênquima cerebral pode sofrer 

variação significativa se houver contaminação da região de interesse com as 
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estruturas adjacentes, devendo-se, portanto, evitar a mensuração nas áreas 

periféricas, que podem sofrer contaminação com osso e músculos 

extracranianos superficiais, bem como nas porções mais inferiores, para 

evitar contaminação pelo parênquima cerebelar (Hetherington et al., 2001). 

 Evidências de estudos em animais e humanos indicam que a 

mitocôndria sofre modificações funcionais e morfológicas progressivas com o 

processo de envelhecimento (Bertoni-Freddari et al., 2004a, b; Schapira, 

2006).  Os achados mais consistentes de estudos que avaliaram o efeito do 

envelhecimento sobre a quantificação dos metabólitos com a 31P-ERM foram 

aumento dos níveis de PCr e redução do pH intracelular. Também foram 

relatados redução de PME e aumento de PDE, decerto refletindo redução da 

síntese e aumento da degradação de membranas (Murashita et al., 1999; 

Rae et al., 2003; Forester et al., 2010). Estes trabalhos se correlacionam 

com estudos de 1H-ERM que evidenciaram redução com a idade dos níveis 

de NAA, molécula também sintetizada na mitocôndria (Kadota et al., 2001; 

Moreno-Torres et al., 2005). 

 Num estudo de 34 voluntários sadios, não houve diferenças 

significativas entre os sexos feminino e masculino para nenhum dos  

metabólitos cerebrais quantificados com a 31P-ERM (Forester et al., 2010). 

 Como o cérebro humano é altamente dependente da produção de 

energia em relação aos demais órgãos, não surpreende que as alterações 

energéticas estejam relacionados a diversas doenças cerebrais. A 31P-ERM 
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tem sido utilizada na investigação de uma variedade de distúrbios 

neuropatológicos: esclerose múltipla (Husted et al., 1994; Steen et al., 2008), 

isquemia cerebral (Laptook et al., 1989; Levine et al., 1992; Helpern et al., 

1993), migrânea (Ramadan et al., 1989; Lodi et al., 2001; Boska et al., 2002), 

e afecções neurodegenerativas diversas, tais como doença de Parkinson 

(Barbiroli et al., 1999), doença de Huntington (Hoang et al., 1998), e doença 

de Alzheimer (Smith et al., 1993; Pettegrew et al., 2001). 

 A 31P-ERM também foi utilizada em diversos trabalhos para a 

determinação do perfil metabólico de tumores cerebrais. Os resultados 

indicaram diversas modificações bioquímicas em tipos histológicos variados, 

tais como meningiomas, adenomas hipofisários e tumores gliais (Heindel et 

al., 1988; Hubesch et al., 1990; Arnold et al., 1991). Apesar de algumas 

especificidades, os resultados mais consistentes apontam para uma 

tendência a alcalinização nos tumores cerebrais, com aumentos 

significativos nas medidas do pH, inclusive nos gliomas de baixo grau 

(Maintz et al., 2002; Menuel et al., 2010). 

 Entretanto, é no campo de investigação das doenças 

neuropsiquiátricas que a 31P-ERM tem desempenhado um papel mais 

relevante. De fato, acredita-se que a membrana fosfolipídica desempenhe 

um papel importante nas principais hipóteses determinísticas destas 

doenças (Horrobin, 1998; Keshavan et al., 2003; Rzanny et al., 2003). Os 

trabalhos revelaram uma variedade de alterações, relacionadas 

principalmente com os fosfolipídios de membrana e medidas do pH 
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intracelular, em transtornos neuropsiquiátricos variados, tais como a 

esquizofrenia (Jensen et al., 2006; Smesny et al., 2007; Komoroski et al., 

2008), transtorno de atenção/hiperatividade (Stanley et al., 2006, 2008), 

depressão (Pettegrew et al., 2002; Rzanny et al., 2003), e transtorno bipolar 

(Hamakawa et al., 2004).  

 A epilepsia é uma outra área de grande relevância para a investigação 

da bioquímica e do metabolismo cerebrais. De fato, a epilepsia humana tem 

se tornado um vasto campo de interesse para o desenvolvimento de 

pesquisas neurocientíficas, devido à sua grande relevância clínica e social, 

aos desafios terapêuticos implicados e à complexidade da doença.   

 A maioria dos trabalhos de 31P-ERM em epilepsia foram direcionados 

ao estudo da esclerose mesial temporal (EMT). Estudos iniciais mostraram 

incrementos significativos do pH intracelular e do Pi no lobo temporal 

ipsilateral em pacientes com EMT (Laxer et al., 1992; der Grond et al., 1998). 

Um outro estudo, entretanto, desenvolvido em 4,1 T, não demonstrou 

diferenças significativas dos valores de pH no foco epileptogênico de 

pacientes com EMT (Chu et al., 1996). Apesar de alguns resultados 

controversos e nas diferenças metodológicas das pesquisas desenvolvidas, 

acredita-se que a 31P-ERM se torne uma potencial ferramenta para a 

lateralização do foco epileptogênico, no monitoramento de tratamentos 

clínicos,  na definição da extensão da ressecção cirúrgica, além de predizer 

o resultado pós-operatório (Simor et al., 1997; Pan et al., 1999; Hetherington 

et al., 2002, 2004).  
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 As MDC também representam importante causa de epilepsia em 

seres humanos, e, conforme já discutido, estudos de 1H-ERM evidenciaram 

alterações metabólicas nas lesões e no parênquima aparentemente normal 

destes pacientes (Kuzniecky et al., 1997; Li et al., 1998; Leite et al., 2007). 

Entretanto, até o momento, não há relatos na literatura de estudos de 31P-

ERM na avaliação destas lesões complexas e altamente epileptogênicas. 

Neste cenário, foi desenvolvido o presente estudo de investigação do perfil 

metabólico e energético dos pacientes com epilepsia causada por MDC. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Casuística e Métodos 
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4.1 CASUÍSTICA 

  

 O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética para análise de 

projetos de pesquisa (CAPPesq) do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), e o consentimento 

informado livre e esclarecido para participação foi obtido em todos os casos 

(Anexos A e B). 

 Esta pesquisa é parte integrante (subprojeto 2) do programa CInAPCe 

(Cooperação Interinstitucional de Apoio a Pesquisas sobre o Cérebro), 

apoiado e financiado pela FAPESP 05/56464-9.  

 Foi realizado estudo prospectivo, controlado, no período de outubro 

de 2009 a outubro de 2010. Foram avaliados 43 pacientes no Setor de 

Ressonância Magnética do Instituto de Radiologia - HC-FMUSP, 

provenientes do ambulatório de epilepsia do Instituto de Psiquiatria e do 

Instituto Central deste hospital. 

 Os critérios de inclusão foram:  

 -  Epilepsia com diagnóstico prévio de MDC por exame de TC ou RM;  

 -  Ausência de contraindicações à realização de RM;  

 - Possibilidade de colaboração para exame de RM sem sedação, 

exceto se houvesse necessidade de novo exame com sedação para 

planejamento terapêutico (dois casos). 
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 Foram excluídos oito pacientes: sete casos em que o diagnóstico por 

imagem não foi conclusivo para MDC, e um caso com protocolo diferente 

dos demais exames.  

 As imagens estruturais de RM dos 37 pacientes incluídos no estudo 

foram cuidadosamente avaliadas por dois médicos neurorradiologistas 

(C.S.A. e E.J.P.). Com base na classificação das MDC mais comumente 

empregada (de Barkovich, 2005), os pacientes foram então 

subsequentemente agrupados em três categorias principais (Figura 13): 

 1 - Displasia cortical ou hemimegalencefalia (n=10; 27,0%) 

 2 - Heterotopia subcortical, em banda ou periventricular (n=14; 37,8%) 

 3 - Polimicrogiria e/ou esquizencefalia (n=13; 35,1%) 

 Alguns pacientes apresentaram malformações mistas e complexas, 

mas apenas uma malformação mais representativa foi escolhida para o 

propósito de classificação e análise espectral. 

 Dezenove pacientes apresentaram envolvimento unilateral (51,3%) e 

oito relataram convulsões nas últimas 24 horas que precederam o exame 

(21,6%). 

 Os principais dados demográficos e achados de imagem dos 

pacientes estão apresentados pormenorizadamente no Anexo C. 
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Figura 13 -     Gráfico representativo da distribuição dos 37 pacientes nos  

principais subgrupos de malformações do desenvolvimento 

cortical (MDC) incluídos no estudo. As legendas e rótulos de 

cores estão à direita do gráfico 

 

 

 Neste mesmo período de um ano, foram examinados com o mesmo 

protocolo 35 voluntários sadios sem história de distúrbios neurológicos 

pregressos e sem contraindicações ao exame de RM. Foram excluídos do 

grupo-controle quatro indivíduos com achados incidentais de imagem (um 

caso de ventriculomegalia, um caso de aneurisma de artéria cerebral 

anterior, um caso de gliose do lobo frontal, e um caso de lesão cerebelar 

inespecífica). Todos estes pacientes foram encaminhados para avaliação e 

tratamento em ambulatórios especializados do HC-FMUSP. 

 

27,0%

37,9%

35,1%

Subgrupos de MDC

DISPLASIA CORTICAL/ 
HEMIMEGALENCEFALIA

HETEROTOPIA

POLIMICROGIRIA/     
ESQUIZENCEFALIA

n = 37
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 O perfil demográfico dos controles é apresentado no anexo D. 

 Os grupos de pacientes e controles foram pareados por idade, sexo e 

nível educacional (Tabela 5). 

 

Tabela 5 -  Características demográficas dos grupos de pacientes e                                  
      controles 

Características 
Pacientes  
(n = 37) 

Controles 
(n = 31) 

Idade*   

   Média 29,5 28,8 

   Variação 9 - 55 11 - 57 

Sexo   

   Feminino 20 (54,1%) 19 (61,3%) 

   Masculino 17 (45,9%) 12 (38,7%) 

Nível educacional** 9,4 11 

Nota: Medido em *anos de idade e **número de anos estudados do ensino 
fundamental à universidade 

 

 As normas de segurança estabelecidas no Serviço para realização de 

exames de RM foram seguidas em todos os casos. Foram adotados como 

critérios de exclusão para todos os indivíduos quaisquer contraindicações 

absolutas para a realização de estudo de RM, tais como uso de marcapasso, 

implante coclear ou clipe de aneurisma. Também não foi realizado o exame 

de uma voluntária com possibilidade de gestação, nem de um voluntário cujo 

peso excedeu o limite máximo recomendado pelo fabricante do aparelho de 

RM. 
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4.2 MÉTODOS 

 

 Todos os exames de RM foram realizados em aparelho de alto campo 

magnético - 3,0 Tesla (Philips, Best, The Netherlands), em duas fases: 

1) Fase estrutural (RM convencional) 

2) Fase metabólica (espectroscopia de fósforo) 

 Os indivíduos foram instruídos a permanecer com a cabeça imóvel 

durante a realização do exame e um sistema de contenção leve (fita adesiva 

na fronte e almofadas laterais) foi aplicado para contribuir para a 

imobilização do segmento cefálico durante todo o tempo de aquisição das 

imagens, sem causar desconforto. 

 

 4.2.1  RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL   

 

                           4.2.1.1  AQUISIÇÃO   

 

 Esta primeira etapa do protocolo foi realizada com a bobina de 
1
H de 

cabeça de 8 canais (Philips, Best, The Netherlands). 

 Foi obtida sequência T1 FFE (fast field echo) tridimensional no plano 

sagital, com os seguintes parâmetros: TR (tempo de repetição) = 7 ms, TE 
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(tempo de eco) = 3,2 ms, TI (tempo de inversão) = 900 ms, flip angle = 8º e 

resolução isotrópica de 1 mm3. 

 A sequência FLAIR (fluid-attenuated inversion recovery) foi adquirida 

no plano axial, com os seguintes parâmetros: TR = 11.000 ms, TE = 130 ms, 

TI = 2.800 ms e espessura do corte de 4,5 mm.  

 As lesões dos pacientes foram identificadas e classificadas com base 

nestas imagens anatômicas. Os exames estruturais dos controles foram 

também avaliados para identificação de eventuais achados incidentais de 

imagem. 

 

         4.2.2  ESPECTROSCOPIA DE FÓSFORO   

 

                           4.2.2.1  AQUISIÇÃO   

 

 A fase metabólica do protocolo foi realizada com a bobina de duplo-

canal 31P/1H de cabeça tipo gaiola (AIRI, Cleveland, EUA), mostrada na 

Figura 14. 
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Figura 14 -     Bobina de duplo-canal 31P/1H de cabeça tipo gaiola (AIRI, 
Cleveland, USA), utilizada na fase metabólica do exame 
para realização de 31P-ERM 

 

 Uma sequência axial T1-FFE (fast field echo) foi obtida com TR = 7,6 

ms, TE = 3,7 ms, flip angle = 8º e resolução isotrópica de 1 mm3, com 

reconstruções nos planos sagital e coronal. Estas imagens foram utilizadas 

para o posicionamento da grade de espectroscopia, centrada no plano 

mediossagital e com angulação orbitomeatal (Figura 15). Estes referenciais 

anatômicos garantiram localização consistente dos voxels entre os 

indivíduos estudados. 

 A 31P-ERM foi adquirida com uma sequência chemical shift imaging 

tridimensional (3D-CSI), com TR = 5.090 ms, TE = 0,31 ms, FOV (field of 

view) = 175, 200, 120 mm (esquerda-direita, anterior-posterior e superior-

inferior, respectivamente), bandwidth = 6.000 Hz e número de pontos = 
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1.024. Um procedimento de shimming automático foi realizado para 

minimizar inomogeneidades do campo magnético. O valor máximo de 

shimming aceito para o exame foi de 35 Hz. 

 

 

Figura 15 -     Programação do exame em um paciente com uma extensa 
área de displasia cortical no hemisfério cerebral direito. 
Posicionamento da grade de 31P-ERM nas imagens 
multiplanares ponderadas em T1-FFE, com uma matriz 
multivoxel, constituída por 6 cortes, 7 colunas e 8 linhas 
(caixa laranja), de acordo com referenciais anatômicos 
(centrada no plano mediossagital com angulação 
orbitomeatal). A caixa verde menor centrada na imagem 
corresponde à area de shimming. As barras de saturação 
azuis foram posicionadas para evitar artefatos de 
sobreposição das imagens sobre o volume de interesse 

 

 Uma sequência de aquisição de pulso foi obtida com pulso de 

radiofrequência adiabático e técnica de broadband decoupling, com power 

factor = 0,4 e offset = 100 Hz. Uma grade com múltiplos volumes de 

interesse (multivoxel) de 6 cortes, 7 coluna e 8 linhas incluiu todo o volume 

do encéfalo supratentorial em todos os indivíduos (Figura 15). Os voxels 
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individuais mediram 25 x 25 x 20 mm, com volumes nominais efetivos de 

12,5 cm3. 

 Foi realizada uma sequência rápida de baixa resolução ponderada em 

T1 no plano axial (TR = 9,4 ms, TE = 4,6 ms, flip angle = 8º, espessura do 

corte = 6 mm) ao final do exame para assegurar que os indivíduos não 

moveram a cabeça durante a aquisição das sequências prévias. 

 O exame completo teve uma duração total de cerca de 56 minutos, 

sendo 11 minutos para a RM convencional e 45 minutos para a segunda 

fase (incluindo 36 minutos para aquisição da 
31

P-ERM), tendo sido bem 

tolerado por todos os indivíduos estudados. 

 

                           4.2.2.2  PROCESSAMENTO   

 

 Para cada paciente, foi escolhido um único volume de interesse 

(voxel) dentro da lesão mais visível e representativa da malformação, porém 

sempre evitando os voxels nos cortes mais superiores próximos ao vértice 

craniano, bem como os voxels mais inferiores próximos à base do crânio. 

Também não foram selecionados voxels até 5 cm distantes das margens 

laterais da matriz para evitar contaminação pela calota óssea e músculos 

extracranianos.  
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 Para a comparação com as lesões dos pacientes, foi escolhido em 

todos os indivíduos do grupo-controle um voxel no córtex frontoparietal 

parassagital (voxel 192). A numeração dos voxels foi obtida a partir da 

contagem progressiva com início no corte mais inferior. Tanto os voxels 

representativos das lesões nos pacientes como os voxels selecionados para 

comparação nos controles foram constituídos predominantemente de 

substância cinzenta (Figura 16). 

 

Figura 16 -     Escolha dos voxels (em amarelo) no controle (A) e no 
paciente (B) sobre a grade de 31P-ERM (em vermelho). 
No controle (A), o voxel foi sempre escolhido no córtex 
frontoparietal parassagital (voxel 192). Neste paciente 
(caso 14), com heterotopia subcortical e periventricular 
bilateral nos lobos frontal e parietal, mais extensa à direita 
nos demais cortes (não mostrados), foi escolhido um 
voxel mais representativo da lesão (B) 

 

 A análise do parênquima aparentemente normal foi feita em 5 regiões 

cerebrais: região nucleocapsular direita, região nucleocapsular esquerda, 

córtex frontoparietal parassagital, centro semioval direito e centro semioval 
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esquerdo (voxels 142, 144, 192, 198 e 200, respectivamente). Foram 

excluídos nos pacientes os voxels que contivessem lesão. Nos controles, 

foram selecionados voxels homólogos para comparação (Figura 17). 

 

Figura 17 -     Escolha dos voxels sobre a grade de 31P-ERM (em vermelho) 
para avaliação do parênquima aparentemente normal. 
Imagens de um indivíduo controle (A e B) exibem os voxels 
nas cinco regiões cerebrais escolhidas (em amarelo): 
nucleocapsular direita (142), nucleocapsular esquerda (144), 
córtex frontoparietal parassagital (192), centro semioval 
direito (198) e centro semioval esquerdo (200) 

 

 Os dados brutos da 
31

P-ERM dos voxels selecionados foram 

processados offline com o software de domínio público MRUI (Magnetic 

Resonance user-interface) (Naressi et al., 2001). Para a análise, foi utilizado 

um método avançado de quantificação dos dados espectrais no domínio do 

tempo, denominado algoritmo AMARES - advanced method for accurate, 

robust and efficient spectral ffiting (Vanhamme et al., 1997).  
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 As etapas de pós-processamento incluíram anulação (truncation) dos 

dois primeiros pontos de dados, que foram descartados para reduzir os 

efeitos de distorção da linha de base produzidos pelos componentes de 

macromoléculas. Conhecimento prévio (prior knowledge) foi estabelecido 

para manter os parâmetros físicos constantes: limites de larguras de pico, 

desvios químicos e acoplamento "J" (Hamilton et al., 2003b). Correções de 

ordem-zero e ordem-primeira foram aplicadas para convergência espectral 

da curva. A qualidade desta etapa foi verificada pela ausência de sinais 

residuais (Figura 18). As etapas automáticas foram idênticas para todos os 

voxels, tanto de pacientes como de controles. 

    

Figura 18 -      Curvas espectrais obtidas após a convergência espectral e 
etapas de pós-processamento utilizando o programa MRUI. 
As curvas correspondem, de baixo para cima, ao espectro 
original, curva estimada, ajustes individuais para cada 
metabólito, e espectro residual (diferença entre a curva 
original e os componentes individuais) 
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 O valor absoluto de cada metabólito foi quantificado, e as amplitudes 

foram divididas pela soma dos valores de todos os metabólitos. Os picos dos 

seguintes metabólitos foram identificados: fosfoetanolamina (PE), fosfocolina 

(PC), glicerofosfocolina (GPC), glicerofosfoetanolamina (GPE), fosfato 

inorgânico (Pi), fosfocreatina (PCr), e α-, β-, e γ-adenosina trifosfato (ATP). 

Também foram calculados o valor de ATP total (ATPt, soma de α-, β-, e γ-

ATP), fosfomonoésteres (PME, soma de PE e PC), e fosfodiésteres (PDE, 

soma de GPE e GPC), assim como as relações PME/PDE, PCr/ATPt e 

PCr/Pi. 

 Com base nos algoritmos matemáticos previamente descritos, os 

valores de pH foram obtidos usando a diferença do desvio químico entre as 

ressonâncias do Pi e PCr. Os níveis de Mg2+ foram calculados a partir do 

desvio químico entre o β-ATP e a PCr (Iotti et al., 1996; Barker et al., 1999; 

Iotti e Malucelli, 2008). 

 Todos os voxels foram contados e selecionados pela pesquisadora 

executante deste trabalho (C.S.A.), que também acompanhou pessoalmente 

a realização de todos os exames. A quantificação dos dados foi feita por 

uma física experiente em processamento espectral (M. C. G. O.) e por uma 

médica neurorradiologista (C.S.A.) treinada para o uso do programa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Análise Estatística 
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 As comparações das medidas centrais dos dados entre os grupos de 

pacientes e controles foram feitas com teste paramétrico t de Student e teste 

não-paramétrico de Mann-Whitney. O teste t foi aplicado para as medidas 

cuja suposição de normalidade não foi rejeitada. Caso contrário, utilizou-se o 

teste de Mann-Whitney. 

 Para a avaliação do pH em subgrupos de MDC, foram utilizados a 

análise de variâncias corrigidas para medidas repetidas (ANOVA) e o teste 

não-paramétrico de Kruskall-Wallis. Os testes paramétrico de Dunnet e não-

paramétrico de Dunn foram aplicados para análise dos valores de pH nas 

três categorias individuais de MDC. 

 Um valor de probabilidade p < 0,05 (nível de significância de 5%) foi 

considerado estatisticamente significativo em todas as comparações. 

 A relação entre o tempo da última crise epiléptica e os valores de pH e 

Mg2+ foi realizada com os testes de correlação de Spearman e de Pearson, 

respectivamente. 

 As análises estatísticas foram realizadas com a versão 17.0.1 do 

software SPSS (SPSS Inc., Chicago, IL).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Resultados 
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6.1    ANÁLISE DA LESÃO 

 

 Para a análise da lesão, foram incluídos 37 pacientes com MDC e 31 

controles. Foi realizada análise das medidas centrais dos resultados da 

quantificação do pH, concentração de Mg2+, fosfatos de alta energia e 

fosfolipídios de membrana nos voxels escolhidos sobre a lesão (Anexo E1), 

comparativamente aos voxels no córtex frontoparietal parassagital dos 

controles (Anexo F1). 

 A Tabela 6 mostra os resultados para as medidas do pH intracelular e 

concentração de Mg2+. As áreas afetadas por MDC tiveram valores 

significativamente menores de pH e maiores de Mg2+ (p < 0,001 e p = 0,018, 

respectivamente). 

 

Tabela 6 -     Resultados da comparação dos valores de pH e Mg2+ entre as 
lesões dos pacientes com MDC e o grupo-controle. Valor de p 
significativo em vermelho 

pH e Mg2+ 

Pacientes 
(n = 37) 

 Controles 
(n = 31) 

  
 

 

Média DP 
 

Média DP 
 

Valor de p 

        

pH 7,001 0,041  7,087 0,048  p < 0,001* 

Mg2+ 0,145 0,035 
 

0,126 0,029  p = 0,018** 

Nota: DP = desvio-padrão; pH: potencial hidrogeniônico; Mg2+: magnésio; valor de p 

obtido com o *teste de Mann-Whitney e com o **teste t de Student  
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 As médias dos valores de pH também foram calculadas nas três 

categorias principais de MDC (Figura 19): 6,993 no subgrupo de displasia 

cortical e hemimegalencefalia (n =10); 7,008 no subgrupo de heterotopia (n = 

14); e 6,996 no subgrupo de esquizencefalia e polimicrogiria (n = 13). A 

diferença do valor de pH permaneceu significante (p < 0,001) em 

comparações múltiplas (teste de Kruskall-Wallis) e de subgrupos individuais 

(teste de Dunn) nas 3 categorias principais de lesões, comparativamente ao 

grupo-controle. 

 

 

Figura 19 -     Gráfico representativo dos valores médios de pH (potencial 
hidrogeniônico) nas três categorias principais de 
malformações do desenvolvimento cortical (MDC) e nos 
controles. As legendas e rótulos de cores são exibidos na 
coluna à direita  
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 Também foi estudada a influência do tempo da última crise epiléptica 

sobre os valores de pH e Mg2+. Os pacientes que relataram convulsão nas 

24 horas precedentes ao exame de RM (n = 8) foram separados do grupo de 

pacientes em que a crise epiléptica mais recente havia sido há mais de 24 

horas do exame (n = 29). Não houve correlação entre o tempo da crise 

epiléptica e os valores de pH e Mg2+, conforme calculado com os testes de 

Spearman (r = 0,014; p > 0,05) e de Pearson (r = 0,068; p > 0,05), 

respectivamente (Tabela 7). 

 

Tabela 7 -      Resultados da relação entre o tempo da última convulsão e os 
valores de pH e Mg2+ nas lesões dos pacientes com MDC  

pH e Mg2+  r 
 

Valor de p 
 

       

pH 0,008  0,964*  

   Mg2+ 0,068 
 

0,691**  

Nota: pH: potencial hidrogeniônico; Mg2+: magnésio; valores de r obtidos com o 

*teste de Spearman e com o **teste de Pearson  

  

 A Tabela 8 exibe os resultados para as comparações dos fosfatos de 

alta energia. Não houve diferenças estatisticamente significativas para as 

medidas absolutas dos metabólitos (PCr, Pi, ATPt), nem para as relações 

PCr/ATPt e PCr/Pi. 
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Tabela 8 -     Resultados da comparação dos valores dos fosfatos de alta 
energia entre as lesões dos pacientes com MDC e o grupo-
controle  

Metabólitos 
e razões 

Pacientes 
(n = 37) 

 Controles 
(n = 31) 

  
 

 

Média DP 
 

Média DP 
 

Valor de p 

        

PCr 0,197 0,021  0,190 0,020  p = 0,114 

Pi 0,090 0,015 
 

0,085 0,013  p = 0,181 

ATPt 0,297 0,032 
 

0,294 0,030  p = 0,652 

PCr/ATPt 0,675 0,129 
 

0,658 0,133  p = 0,599 

PCr/Pi 2,276 0,569 
 

2,298 0,510  p = 0,871 

Nota: DP = desvio-padrão; PCr: fosfocreatina; Pi: fosfato inorgânico; ATPt: 

adenosina trifosfato total; valores de p obtido com o teste t de Student  

  

 A Tabela 9 exibe os resultados das comparações de fosfolipídios de 

membranas entre os pacientes e os controles. Houve redução dos valores 

de GPC (p = 0,003) e PDE (p = 0,003) nas lesões dos pacientes, 

comparativamente aos controles. O GPE, também um componente do PDE, 

foi menor nos pacientes, com diferença marginalmente significativa (p = 

0,062). A razão PME/PDE, um índice que reflete o turnover de membranas, 

estava aumentado nas MDC (p = 0,036). 
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Tabela 9 -      Resultados da comparação dos valores dos fosfolipídios de 
membranas entre as lesões dos pacientes com MDC e o 
grupo-controle. Valor de p significativo em vermelho, e com 
tendência à significância estatística em azul 

Metabólitos 
e razões 

Pacientes 
(n = 37) 

 Controles 
(n = 31) 

  
 

 

Média DP 
 

Média DP 
 

Valor de p 

        

PE 0,133 0,024  0,127 0,020  p = 0,255 

PC 0,046 0,014 
 

0,049 0,009  p = 0,205 

GPE 0,080 0,016 
 

0,087 0,012  p = 0,062 

GPC 0,121 0,016 
 

0,133 0,016  p = 0,003 

PME 0,179 0,024 
 

0,176 0,024  p = 0,638 

PDE 0,201 0,027 
 

0,220 0,023  p = 0,003 

PME/PDE 0,907 0,184 
 

0,815 0,171  p = 0,036 

Nota: DP = desvio-padrão; PE: fosfoetanolamina, PC: fosfocolina; GPE: 

glicerofosfoetanolamina; GPC: glicerofosfocolina; PME: fosfomonoéster, PDE: 

fosfodiéster; valores de p obtidos com o teste t de Student  

 

6.2    ANÁLISE DO PARÊNQUIMA APARENTEMENTE NORMAL 

  

 A análise do parênquima aparentemente normal foi feita em cinco 

regiões cerebrais homólogas em pacientes e controles: região 

nucleocapsular direita (voxel 142), região nucleocapsular esquerda (voxel 

144), córtex frontoparietal parassagital (voxel 192), centro semioval direito 

(voxel 198), e centro semioval esquerdo (voxel 200). Os resultados da 
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quantificação dos metabólitos estão apresentados nos Anexos E2 a E6 

(grupo de pacientes) e nos Anexos F1 a F5 (grupo de controles). Foram 

excluídos da análise os voxels nos pacientes que apresentaram lesões. 

 Não houve diferenças significativas para nenhum dos metabólitos, 

tampouco para as medidas de pH intracelular e Mg2+ nas regiões 

nucleocapsulares direita ou esquerda. Foi encontrada uma diferença 

significativa dos valores de pH no parênquima aparentemente normal no 

córtex frontoparietal parassagital e nos centros semiovais direito e esquerdo 

dos pacientes, comparativamente aos controles (Tabela 10). 

 Tabela 10 -      Resultados da comparação dos valores de pH entre os 
pacientes com MDC e o grupo-controle em cinco regiões 
cerebrais com parênquima aparentemente normal. Valor 
de p significativo em vermelho 

Voxel 

Pacientes 
(n = 37) 

 Controles 
(n = 31) 

  
 

 

Média DP 
 

Média DP 
 

Valor de p 

        

142 6,914 0,033  7,007 0,046  p = 0,621 

144 7,011 0,040 
 

6,995 0,043  p = 0,170 

192 6,985 0,022 
 

7,087 0,048  p < 0,001* 

198 7,004 0,029 
 

7,096 0,042  p < 0,001 

200 6,995 0,030 
 

7,088 0,045  p < 0,001 

Nota: DP = desvio-padrão; pH: potencial hidrogeniônico; voxel 142: região 

nucleocapsular direita; voxel 144: região nucleocapsular esquerda; voxel 192: 

córtex frontoparietal parassagital; voxel 198: centro semioval direito; voxel 200: 

centro semioval esquerdo. Valor de p obtido com o *teste de Mann-Whitney, demais 

valores de p obtidos com o teste t de Student  
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 Para a análise do pH, também foram utilizados os testes ANOVA e 

Kruskall-Wallis para múltiplos subgrupos, e os testes de Dunnet e Dunn em 

categorias individuais de MDC: subgrupo 1 - displasia cortical e 

hemimegalencefalia (n=10); subgrupo 2 - heterotopia (n = 14); e subgrupo 3 - 

esquizencefalia e polimicrogiria (n = 13). As diferenças dos valores de pH 

permaneceram com nível de significância menor que 5% (p < 0,05) no córtex 

frontoparietal parassagital e nos centros semiovais direito e esquerdo (voxels 

192, 198 e 200, respectivamente) nos três subtipos de malformações (Figura 

20). 

 Os pacientes também foram categorizados de acordo com o tempo da 

última crise epiléptica, com ponto de corte em 24 horas. Foram aplicados os 

mesmos testes acima, e as diferenças permaneceram estatisticamente 

significativas (p < 0,001) nos dois grupos. Ou seja, não foi houve efeito de 

crises epilépticas recentes sobre os valores de pH. 

 Os resultados deste trabalho foram submetidos à publicação na 

revista científica Epilepsia, de grande interesse para epileptologistas e 

neurorradiologistas, estando em fase final de revisão (Anexo G). 

 Uma revisão detalhada sobre os diversos tipos de malformações 

corticais e o papel atual das técnicas avançadas de RM no estudo destas 

lesões também poderá ser consultado em artigo de nossa autoria, já 

publicado (Anexo H). 
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Figura 20 -         Gráficos box-plot. Comparações da média do valores de pH 
(potencial hidrogeniônico) no parênquima aparentemente 
normal, nos seguintes locais: (A) voxel 192, córtex 
frontoparietal parassagital; (B) voxel 198, região 
nucleocapsular direita; e (C) voxel 200, região 
nucleocapsular esquerda. 0 = grupo-controle; 1 = displasia 
cortical e hemimegalencefalia; 2 = heterotopia; 3 = 
polimicrogiria e esquizencefalia. Em todos os gráficos, 
houve diferença significativa entre os subgrupos de 
pacientes comparativamente ao grupo-controle, sem 
sobreposição de valores    
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 A 31P-ERM tem sido útil na caracterização do metabolismo cerebral 

em estados fisiológicos e patológicos. No presente trabalho, relatamos novas 

evidências de disfunções metabólicas e bioquímicas em pacientes com 

epilepsia causadas por malformações do desenvolvimento cortical (MDC). 

 Diversos grupos de pesquisa relataram valores de pH no cérebro 

humano na faixa de 6,96 a 7,11 (Patel et al., 2000; Bischof et al., 2004; 

Hamakawa et al., 2004). Esta variação pode ser devida às diferenças nas 

técnicas utilizadas para medir o pH cerebral nestes estudos (Hamilton et al., 

2006). Contudo, nós utilizamos um método avançado de quantificação, e o 

valor médio do pH cerebral em indivíduos sadios relatado em nosso trabalho 

(7,08) é semelhante ao descrito em estudos prévios. 

 Nosso estudo revelou anormalidades na concentração de Mg2+ e nos 

níveis de pH intracelular nas MDC. Estes parâmetros obtidos com a 31P-

ERM são fundamentais na regulação do metabolismo energético (Garfinkel 

et al., 1986; Hamilton et al., 2006). O Mg2+ liga-se a grupamentos fosfato da 

molécula de ATP e modula as constantes de equilíbrio das enzimas ATP-

sintase e creatinoquinase. O Mg2+ tem também um papel regulador 

importante dos canais de cálcio e da bomba Na+/K+ (Barker et al., 1999; 

Wary et al., 1999). Além disso, a modulação do pH é fundamental em 

mecanismos homeostáticos diferentes em células gliais e neuronais, 

incluindo o transporte de cálcio, tamponamento de íons, e clearance de 

produtos metabólicos (Chesler, 2003). 
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 Neste estudo, foi encontrada acidificação nas MDC, com valor médio 

de 7,001 (DP = 0,041, p < 0,001). À primeira vista, a diferença em relação 

aos controles parece irrelevante, porém, como relatado anteriormente, 

mesmo pequenas modificações nos valores de pH podem ser importantes 

num contexto clínico. Também ressaltamos mais uma vez que o pH é 

medido em escala logarítmica, e, portanto, discretas alterações decimais 

estão associadas a grandes diferenças na concentração de íons (Lodish et 

al., 2000). 

 Embora não se saiba ao certo se as anormalidades metabólicas são 

causa ou consequência da atividade elétrica cerebral anormal, há evidências 

crescentes de que o metabolismo seja um fator-chave na fisiopatologia da 

epilepsia (Cavus, et al., 2005; Pan et al, 2005). 

 Apesar de as crises epilépticas serem multifatoriais, um princípio 

geralmente aceito é que as crises surgem quando há um desequilíbrio entre 

excitação e inibição no cérebro. Em condições normais, há mecanismos que 

facilitam o disparo neuronal normal e mecanismos de controle que protegem 

os neurônios de descargas excessivas de potenciais de ação. O 

desequilíbrio entre esses dois mecanismos pode levar à geração de crises, 

isto é, ictogênese (Scharfman, 2007; Silva e Cabral, 2008). 

 A ictogênese pode decorrer de anormalidades em diferentes níveis do 

sistema nervoso: alterações na concentração de íons e transporte de 

membranas, transdução de sinal entre redes neuronais locais e, por fim, 

conexões anormais de grandes circuitos cerebrais. 
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 O controle do potencial de membrana neuronal está intimamente 

relacionado aos íons K+ e Na+. Por exemplo, o aumento da concentração de 

K+ extracelular facilita a despolarização dos neurônios. Em situações 

normais, a concentração desse íon é controlada pela atividade da bomba 

Na+/K+ e por carreadores presentes nos astrócitos. As constantes de 

equilíbrio destes transportadores de membrana voltagem-dependentes são, 

por sua vez, moduladas pela concentração de Mg2+ e pelo pH intracelular 

(Barker et al., 1999; Traub et al., 2004).  

 Diferentes métodos relataram aumento de lactato cerebral tanto no 

período interictal quanto no período pós-ictal imediato de pacientes com 

epilepsia (Simone et al., 1999; Cavus et al., 2005). Considerando-se que o 

pH tem correlação inversa com os níveis de ácido lático (Viondury et al., 

1994; Hamilton et al., 2003a), estes resultados corroboram os achados do 

presente estudo. Nossa suposição é que as crises epilépticas disparam 

gatilhos intracelulares de mecanismos diversos, determinantes da presença 

de lactato e subsequente acidificação. Inversamente, um microambiente 

cronicamente acidótico poderia perpetuar as condições que reduzem o limiar 

de excitabilidade, resultando em atividade epileptogênica. 

 O clearance de glutamato, glutamina e GABA (ácido γ-aminobutírico) 

é prejudicado em condições de metabolismo anormal, o que poderia 

ocasionar um estado hiperexcitável (Petroff et al., 2002; Wang et al., 2006). 

Por outro lado, também já foi demonstrado em modelos animais que as 

convulsões e o estresse oxidativo podem causar danos mitocondriais e 



Discussão          93 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Celi Santos Andrade 

 

distúrbios metabólicos (Liang e Patel, 2006). Diversas conexões 

intercambiáveis e multidirecionais entre neurotransmissores, metabolismo 

cerebral e mecanismos autopropagáveis de atividade epiléptica foram 

descritos detalhadamente por Pan et al (2008).  

 Para a ocorrência de crises, é necessário que, além do aumento das 

descargas neuronais, haja também a sincronização de uma rede de 

neurônios. Tais conexões permitem um fluxo de baixa resistência de uma 

célula a outra, de modo que os neurônios acoplados são rapidamente 

sincronizados. Outro fenômeno gerador de sincronização envolve, 

paradoxalmente, os circuitos de inibição. Neurônios gabaérgicos, 

relacionam-se a mecanismos inibitórios e fazem conexões com várias 

células piramidais do córtex cerebral. Consequentemente, a descarga de um 

único neurônio pode simultaneamente hiperpolarizar uma população de 

células piramidais (Cobb et al., 1995, 1996).  

 A plasticidade cerebral que ocorre no cérebro de indivíduos com 

epilepsia, tal como o crescimento de colaterais axonais em neurônios 

excitatórios, pode resultar num ciclo vicioso em que há redução do limiar de 

excitabilidade. Nesses casos, admite-se que a lesão possa induzir uma 

reorganização dos circuitos cerebrais que, com o tempo, transforma-se em 

um foco gerador de descargas epilépticas, sendo este processo denominado 

epileptogênese (Silva e Cabral, 2008; Pitkanen e Lukasiuk, 2011). 

 Não houve correlação entre o tempo da última crise epiléptica e os 

valores de pH e Mg2+ em nosso estudo, e por isto nós acreditamos que estas 
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modificações refletem mais provavelmente anormalidades bioquímicas 

crônicas do que eventos agudos e isolados. 

 Na avaliação dos três subgrupos principais de MDC, em conjunto ou 

separadamente, as diferenças dos valores de pH permaneceram com nível 

de significância estatística < 1%. Um estudo de 1H-ERM evidenciou 

anormalidades metabólicas lesionais e perilesionais em todas as MDC 

avaliadas, porém também não houve características peculiares no padrão de 

anormalidades capazes de distinguir as malformações entre si (Mueller et al., 

2005). Parece não haver padrões metabólicos específicos em diferentes 

MDC, o que também favorece a investigação das malformações corticais 

como um grupo único de doenças. 

 Em particular, o subgrupo das displasias corticais apresentou valor 

médio de pH = 6,993 (p < 0,001). O diagnóstico diferencial entre glioma de 

baixo grau e displasia cortical (DC) é por vezes uma difícil tarefa para 

neurorradiologistas. Apesar dos avanços na detecção e caracterização das 

DC com modernas técnicas de imagem (Knake et al., 2005; Madan e Grant, 

2009), um diagnóstico definitivo pode ainda ser obtido somente com estudo 

histopatológico. Os gliomas e as DC apresentam anormalidades em sentidos 

opostos nos valores de pH intracelular. Há evidências de desvios do pH no 

sentido da alcalinização em gliomas de baixo grau (Maintz et al., 2002; 

Menuel et al., 2010), enquanto que nosso estudo apontou desvios do pH no 

sentido da acidificação nas MDC, inclusive nas DC. Portanto, futuramente, 

as medidas do pH poderão servir como uma ferramenta adicional na 
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diferenciação destas lesões cerebrais. A utilidade desta técnica para 

aplicação clínica poderá ser avaliada diretamente em pesquisas futuras. 

Estudos adicionais poderiam comparar as DC e os gliomas de baixo grau 

com o mesmo protocolo de 31P-ERM. 

 Apesar dos indícios de alterações energéticas cerebrais nas MDC 

baseados nas anormalidades do pH e Mg2+, não foram encontradas 

diferenças significativas dos fosfatos de alta energia (PCr, ATPt e Pi) 

medidos isoladamente, nem das relações PCr/ATPt ou PCr/Pi, 

comparativamente ao grupo-controle. A ausência de anormalidades nestes 

metabólitos pode estar relacionada a diferenças ainda mais sutis entre os 

grupos, que poderiam ser demonstradas com aumento de sensibilidade no 

método empregado. Incrementos na relação sinal-ruído, aumento do campo 

magnético, e análise de grupos maiores de pacientes poderiam indicar mais 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. De fato, foi 

demonstrado aumento significativo da resolução da 31P-ERM em 7,0 T 

comparativamente a 4,0 Tesla em estudos prévios (Lei et al., 2003; Qiao et 

al., 2006). Pesquisas subsequentes em campos magnéticos ultra-altos e 

voxels com menores dimensões poderiam aumentar a detecção de 

anormalidades ainda não descritas em estados patológicos diversos.  

 Foram encontradas diferenças significativas dos componentes de 

membranas celulares nas lesões dos pacientes com MDC, 

comparativamente a controles. Os resultados indicaram aumento da relação 

PME/PDE devido a uma redução de PDE, com diminuição significativa de 
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GPC e tendência à redução de GPE. Os PME estão relacionados ao 

anabolismo de membranas, enquanto que os PDE são indicadores do 

catabolismo de membranas. O desequilíbrio entre os precursores de síntese 

(PME) e os produtos de degradação (PDE) indicam regulação anormal do 

turnover de membranas (Puri e Treasaden, 2009; Menuel et al., 2010). 

 Como previamente mencionado, não há estudos anteriores de 31P-

ERM na avaliação das MDC, nem nas lesões nem no parênquima cerebral 

aparentemente normal destes pacientes, impossibilitando a correlação direta 

dos nossos resultados com os de outros autores.  

 Os trabalhos de 31P-ERM realizados em pacientes com epilepsia 

foram direcionados em sua maioria à avaliação da esclerose mesial temporal 

(EMT). Os estudos iniciais evidenciaram alcalose no lobo temporal 

epileptogênico (Laxer et al., 1992; der Grond et al., 1998), porém um outro 

estudo não evidenciou anormalidades significativas dos valores de pH no 

foco epileptogênico em pacientes com EMT (Chu et al., 1996). Em relação 

aos fosfolipídios de membranas, há relatos de redução de PME no lobo 

temporal homolateral e aumento de PME no lobo temporal contralateral, 

comparativamente a controles normais (der Grond et al., 1998). De certa 

forma, estes resultados se contrapõem aos que encontramos nas lesões dos 

pacientes com MDC em nosso estudo, que exibiram sinais de acidose e 

aumento de PME.  
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 De fato, os resultados de 31P-ERM em pacientes com EMT ainda são 

controversos e necessitam de estudos adicionais para esclarecer se o 

motivo destas discrepâncias entre os trabalhos relaciona-se a questões 

metodológicas ou a diferenças entre as populações estudadas, tais como o 

tempo do exame em relação às convulsões (Kuzniecky, 2004). Os primeiros 

trabalhos foram ainda realizados em campos magnéticos baixos, com 

tempos de aquisição demasiadamente longos e com voxels 

desproporcionalmente grandes em relação aos hipocampos. A qualidade 

espectral também é usualmente reduzida em voxels de localização mais 

inferior, e ainda mais particularmente nos lobos temporais, onde a 

proximidade com as estruturas ósseas é um fator crítico. 

 Por outro lado, estudos de 1H-ERM evidenciaram redução dos níveis 

de N-acetil aspartato (NAA) tanto em lesões de pacientes com EMT quanto 

de pacientes com MDC. A redução de NAA parece ser o marcador mais 

sensível para distúrbios metabólicos relacionados à epilepsia. Entretanto, 

acredita-se que enquanto nas lesões de EMT a redução de NAA deva-se à 

perda de células neuronais, nas MDC este achado relacione-se à presença 

de componentes celulares gliais e neuronais imaturos (Mueller SG et al., 

2005). 

 As MDC não são tipicamente caracterizadas por perda da densidade 

neuronal em espécimes histológicos. Em alguns casos de DC, o número de 

neurônios e células gliais é similar ao encontrado em controles; em casos de 

heterotopia, há neurônios agrupados em número ainda maior (Kuzniecky et 
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al., 1997; Li et al., 1998; Hetherington et al., 2004). Aparentemente, a 

arquitetura tecidual desorganizada, componentes gliais e neuronais 

imaturos, e interações anormais entre as células são os fatores que mais 

significativamente relacionam-se às anormalidades bioquímicas e ao 

aumento da relação PME/PDE. 

 Os voxels selecionados para comparação da lesão nos grupos de 

pacientes e controles estavam constituídos predominantemente de 

substância cinzenta por análise visual. Foi demonstrado previamente que as 

diferenças de concentração dos fosfatos de alta energia estão mais 

relacionadas ao tipo tecidual (substância branca versus substância cinzenta) 

do que às diferentes topografias em cérebros de animais e humanos (Tsuji et 

al., 1996; Holtzman et al., 1998; Hetherington et al., 2001; Forester et al., 

2010). Desta forma, se nós tivéssemos escolhido um voxel homólogo por 

localização anatômica no grupo-controle, certamente este voxel seria 

constituído predominantemente de substância branca, o que resultaria num 

viés expressivo para as comparações devido às características de 

especificidade tecidual. Portanto, foi estrategicamente escolhido para esta 

comparação com a lesão um voxel com a maior quantidade de substância 

cinzenta por análise visual nos controles, que está localizado no córtex 

frontoparietal parassagital (voxel 192). Além disso, os voxels usados nestas 

comparações, tanto no grupo de controles como na maioria dos pacientes, 

estavam localizados no quarto corte, o que assegurou relação sinal-ruído 

semelhante nos dois grupos. 
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 Técnicas de segmentação dos tecidos poderiam eventualmente trazer 

maior exatidão para a comparação de voxels com proporção semelhante de 

substâncias branca e cinzenta. Entretanto, as principais limitações destas 

técnicas relacionam-se principalmente às imprecisões em definir com 

exatidão os limites anatômicos em pequenas estruturas de formato 

tridimensional complexo, manualmente ou mesmo de forma automatizada. 

Estas ferramentas são de aplicação mais limitada em pacientes com 

malformações cerebrais complexas, uma vez que os algoritmos de 

referência são baseados em grupos de indivíduos normais, tornando o seu 

uso mais difícil nestes casos (Dale et al., 1999; Walker et al., 2009). 

 Para a avaliação do parênquima aparentemente normal dos pacientes 

e controles, foram escolhidos voxels homólogos, pareados por lado do 

hemisfério cerebral e em localizações idênticas, e, portanto, com proporções 

semelhantes de substâncias branca e cinzenta e com razão sinal-ruído 

similar entre os grupos. 

 A análise do parênquima aparentemente normal foi realizada em 

voxels nos cortes 3 (voxels 142 e 144) e 4 (voxels 192, 198, 200), pois nos 

cortes mais altos a qualidade espectral é superior. Há evidências de 

conexões corticais envolvendo o tálamo e o putame ipsi ou contralaterais em 

pacientes com EMT (Pan et al., 2008). Entretanto, não foi possível avaliar 

em nosso estudo voxels que contivessem exclusivamente estas estruturas 

devido ao posicionamento da grade de 31P-ERM e devido às medidas do 

voxel individual (volume de 12,5 cm3). Por este motivo, apesar de os voxels 
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142 e 144 estarem centrados nos putames, nos referimos a estes como 

regiões nucleocapsulares, por haver contaminação com as cápsulas interna 

e externa adjacentes. Três fatores poderiam explicar a não detecção de 

alterações no pH nestas regiões em nosso estudo: 1) Ausência de 

anormalidades significativas nestes circuitos em pacientes com MDC; 2) 

Alteração exclusiva nos putames, não detectadas devido à contaminação 

com estruturas adjacentes, que subestimariam as diferenças entre os 

grupos; 3) Menor sensibilidade do método nos cortes mais inferiores devido 

à menor razão sinal-ruído. 

 Por outro lado, houve diferenças significativas dos valores de pH no 

parênquima aparentemente normal dos pacientes no córtex frontoparietal 

parassagital e nos centros semiovais direito e esquerdo (voxels 192, 198 e 

200, respectivamente). Estes achados reforçam a ideia de que nas MDC a 

lesão estrutural visível representa apenas a “ponta do iceberg”. Este conceito 

tem sido extensamente debatido e está de acordo com evidências indiretas 

de estudos de EEG, tomografia por emissão de fóton único, imagem por 

tensor de difusão e 1H-ERM (Eriksson et al., 2001; Cross, 2003; Mueller et 

al., 2005; Leite et al., 2007).  

 Diferentes teorias poderiam explicar a presença de anormalidades 

metabólicas no parênquima aparentemente normal de pacientes com MDC. 

Uma primeira hipótese sugere que tais anormalidades ocorrem em tecidos 

com citoarquitetura normal, porém com atividade epileptogênica intrínseca. 

Isto é corroborado por um estudo que correlacionou PET, RM e 



Discussão          101 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Celi Santos Andrade 

 

eletrocorticografia intraoperatória, evidenciando áreas com padrão elétrico 

aberrante e metabolismo anormal ao PET em tecidos perilesionais 

histologicamente normais (Juhasz et al., 2000). 

 Uma segunda suposição é que as anormalidades metabólicas 

perilesionais representem áreas cerebrais com alterações microscópicas, 

tais como pequenos agrupamentos de neurônios ectópicos indetectáveis por 

técnicas convencionais de RM. Na presença de conexões anormais com 

outras regiões cerebrais, estas anormalidades sutis poderiam eventualmente 

promover a propagação de atividade epileptogênica paroxística para áreas 

cerebrais remotas (Chevassus-au-Louis e Represa, 1999; Palmini, 2000). 

 Outra explicação é que as anormalidades metabólicas simplesmente 

refletiriam a propagação da atividade elétrica anormal do foco epileptogênico 

para tecidos funcionalmente e histologicamente normais. Um argumento 

contrário a esta hipótese, entretanto, é que estudos de 1H-ERM encontraram 

anormalidades não somente dos níveis de NAA, mas também de Co e Cr no 

parêquima aparentemente normal (Kuzniecky et al., 1997; Mueller at al., 

2005).  Um estudo com DTI também identificou anormalidades dos valores 

de FA e ADC fora das lesões visíveis, indicando alterações da organização 

microestrutural e de conectividade cerebral nas áreas aparentemente 

normais (Eriksson et al., 2001). 

 Os nossos resultados corroboram a teoria de que as lesões visíveis 

de MDC não constituem a totalidade da zona epileptogênica e de que as 
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alterações podem ser perilesionais ou contralaterais no parênquima 

aparentemente normal. Estas evidências são particularmente importantes do 

ponto de vista clínico, sobretudo em pacientes em planejamento para 

tratamento cirúrgico. Isto poderia explicar, por exemplo, porque a ressecção 

cirúrgica não traz bons resultados para o controle da epilepsia em alguns 

pacientes com MDC focais (Roulet-Perez et al., 2010). 

 Apenas uma minoria dos pacientes incluídos neste estudo eram 

potenciais candidatos ao tratamento cirúrgico, tornando inviável correlação 

histopatológica. Entretanto, estudos futuros com avaliação histológica 

poderiam ser conduzidos e correlacionados com os achados 

espectroscópicos descritos no presente trabalho. 

 Uma outra limitação deste estudo é que não foram levadas em 

consideração as diversas medicações administradas aos pacientes, que 

poderiam influenciar os parâmetros metabólicos. Contudo, a redução dos 

valores de pH relatados em pacientes com distúrbios psiquiátricos foi 

confirmada em pacientes sem uso de drogas, e portanto tal redução do pH 

não poderia ser explicada por efeito das drogas (Kato et al., 1998). Além 

disso, grande parte dos pacientes incluídos neste estudo usavam 

medicamentos em regime de politerapia, tornando este parâmetro de difícil 

utilização devido à presença de múltiplas variáveis, além dos efeitos de 

interação entre diferentes drogas. 
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 Para o nosso conhecimento, este é o primeiro estudo descrito na 

literatura mundial do uso de 31P-ERM na avaliação de pacientes com MDC e 

epilepsia. Com a progressão dos avanços tecnológicos, ampliação da 

disponibilidade de campos magnéticos mais potentes, e maior acesso a 

bobinas dedicadas de fósforo, os desafios técnicos da 31P-ERM serão 

minimizados, possibilitando mais pesquisas do metabolismo cerebral e 

ampliando os horizontes do entendimento de doenças cerebrais diversas. 

 As anormalidades bioquímicas e metabólicas descritas em nosso 

estudo, principalmente relacionadas ao pH, Mg2+ e fosfolipídios de 

membranas, apoiam a hipótese de que as lesões dos pacientes com MDC 

são não apenas estruturalmente anormais, mas também disfuncionais. 

Embora em menor extensão, as alterações bioquímicas também estão 

presentes no parênquima aparentemente normal. Ainda não se sabe, 

entretanto, se tais anormalidades são a causa ou o efeito da atividade 

epileptogênica. 

 O nosso estudo ressalta novas características metabólicas e traz 

reflexões interessantes sobre a homeostase energética, equilíbrio osmótico e 

renovação de membranas numa grande série de pacientes com MDC. 

Acreditamos que este trabalho fornece informações relevantes sobre estas 

lesões epileptogênicas e, consequentemente, pode contribuir para uma 

melhor compreensão da epilepsia em seres humanos. 
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1.   As lesões dos pacientes com malformações do desenvolvimento cortical 

exibiram redução dos valores de pH intracelular e aumento dos níveis de 

Mg2+. Também foram encontradas anormalidades dos fosfolipídios de 

membranas, com aumento da relação PME/PDE, redução dos valores 

de GPC e PDE, além de tendência à redução de GPE;  

2.  O parênquima aparentemente normal dos pacientes com MDC exibiu 

redução significativa dos valores de pH, indicativa de acidose, no córtex 

frontoparietal e nos centros semiovais; 

3.  Foi encontrada acidose nas lesões e no parênquima aparentemente 

normal nas três categorias principais de MDC: displasia cortical e 

hemimegalencefalia; heterotopia; e polimicrogiria e esquizencefalia.  
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ANEXO A 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS  

DA 

 FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Instruções para preenchimento no verso) 

__________________________________________________________________________________ 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME DO PACIENTE .:.............................................................................................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : .............................................................. SEXO :     M     F 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ........................................................................................... Nº ........................... APTO: ....................... 

BAIRRO:  ........................................................ CIDADE  ........................................................................................... 

CEP:...................................................  TELEFONE: DDD (............) ........................................................................... 

2. RESPONSÁVEL LEGAL ............................................................................................................................................ 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ............................................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :..................................................................  SEXO:  M      F 

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ............................................................................................ Nº ................... APTO: ............................. 

BAIRRO: ..................................................... CIDADE: ............................................................................................... 

CEP: .............................................. TELEFONE: DDD (............).................................................................................. 

__________________________________________________________________________________ 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA:  

EPILEPSIA SECUNDÁRIA A MALFORMAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO CORTICAL: 
AVALIAÇÃO POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ALTO CAMPO – ESPECTROSCOPIA DE 
FÓSFORO 
 
PESQUISADOR: Celi Santos Andrade / Claudia da Costa Leite 
CARGO/FUNÇÃO: Doutoranda do programa de Radiologia / Chefe do Setor de Ressonância 

Magnética e do grupo de Neurorradiologia do Instituto de Radiologia  

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº: 126.822 

UNIDADE DO HCFMUSP:  Laboratório de Neurociências (LIM44); Instituto de Radiologia 
HCFMUSP 
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2. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

 SEM RISCO                       RISCO MÍNIMO X RISCO MÉDIO    

     RISCO BAIXO                     RISCO MAIOR 

 (probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata ou tardia do estudo) 

 

3.DURAÇÃO DA PESQUISA :  5 anos 

__________________________________________________________________________________ 

       III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU 
REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA CONSIGNANDO: 

1.justificativa e os objetivos da pesquisa  

Investigações internacionais realizadas na última década têm relatado alterações biológicas 
em pacientes com epilepsia. Dentre estas foram detectadas alterações bioquímicas e 
morfológicas do cérebro, possivelmente relacionadas com o risco para a doença. O presente 
estudo tem como objetivo investigar tais alterações em indivíduos portadores de epilepsia 
secundária a malformações do desenvolvimento cortical. Como grupo comparativo faremos 
as mesmas avaliações em indivíduos sadios. Esse estudo será realizado no Laboratório de 
Neurociências (LIM-44) no Depto de Radiologia da FMUSP.  
 

2.procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a identificação dos procedimentos que 

são experimentais.  

Se você decidir participar, será necessário realizar exames de imagem, do tipo ressonância magnética. 
A ressonância magnética é um grande imã, dentro deste aparelho existe um túnel, e algumas pessoas 
não se sentem bem dentro dele. O ruído (barulho) do aparelho é alto, mas haverá um protetor de 
ouvido para diminuir o seu desconforto. Não existe injeção de qualquer substância na veia e não existe 
radiação que possa prejudicá-lo. A pessoa precisará ficar imóvel durante o tempo de exame. Ficará 
deitado e terá um microfone para se comunicar caso queira. Durante o exame, o aparelho produz 
imagens e informações sobre os componentes químicos do seu cérebro. Poderá desistir do 
experimento em qualquer momento, bastando solicitar ao médico que o estará acompanhando. 

3. desconfortos e riscos esperados 

O desconforto é o do barulho e da duração dos exames de ressonância magnética. Mas sempre que o 
paciente demonstrar cansaço estes exames poderão ser interrompidos.   

  
4. benefícios que  poderão ser obtidos  

Não há benefício direto para o participante; trata-se de estudo experimental testando a existência de 
variantes associadas à epilepsia secundária a malformações do desenvolvimento cortical. É possível, 
mas não garantido, que os pacientes com epilepsia possam beneficiar-se dos resultados deste estudo 
no futuro, bem como seus familiares. O nosso estudo visa um maior esclarecimento dos mecanismos 
biológicos responsáveis pelo aparecimento da doença. De posse destes conhecimentos, espera-se 
conseguir no futuro melhores estratégias para o tratamento e prevenção.O exame de Ressonância 
Magnética de alto campo (3 Tesla) pode potencialmente trazer informações adicionais na avaliação e 
manejo clínico dos pacientes, mas tal benefício não é garantido. A maioria dos pacientes possuía 
avaliação prévia por imagem de Ressonância Magnética apenas em aparelho de 1,5 Tesla.  

5. procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o indivíduo.  

Os testes de imagem são muito específicos, não existindo alternativas no mesmo nível. 
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__________________________________________________________________________________ 

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO SUJEITO DA 
PESQUISA CONSIGNANDO: 

1.acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios relacionados à 

pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas. 

Os pacientes sempre que quiserem poderão conversar com os profissionais envolvidos no estudo. 

2. liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do estudo, sem 

que isto traga prejuízo à continuidade da assistência. 

A participação no estudo é livre e o paciente poderá sair a qualquer momento continuando a ser 
atendido pelo grupo de epilepsia do Hospital  

3. salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade. 

A identidade dos participantes não será divulgada. Caso isto seja importante só será feito com o 
consentimento do paciente ou seus responsáveis.  

4. disponibilidade de assistência no HCFMUSP, por eventuais danos à saúde, decorrentes da 

pesquisa. 

Em caso da ocorrência de eventuais danos à saúde, decorrentes da pesquisa os participantes do 
estudo terão atendimento  em qualquer das Unidades do Complexo do Hospital das Clínicas da 
FMUSP 

5. viabilidade de indenização por eventuais danos à saúde decorrentes da pesquisa. 

__________________________________________________________________________________ 

V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO 
ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS 

CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS. 

 

Nome do Pesquisador: Celi Santos Andrade 

Telefone: 11 30697095 

Endereço: Laboratório de Neurociências (LIM44), Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, portaria 5 

Instituto de Radiologia, Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo 

__________________________________________________________________________________ 

VI. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: 

__________________________________________________________________________________ 

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi 
explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa. 

São Paulo,       de                       de             . 

___________________________________________                   __________________________ 

assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal            assinatura do pesquisador  

                                                                                                             (carimbo ou nome Legível) 
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ANEXO B 
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ANEXO C -      Dados dos pacientes: iniciais, idade, sexo, diagnóstico por imagem e tempo da última crise epiléptica 

 

Paciente Iniciais, 
idade, sexo 

Diagnóstico Grupo  Lateralidade Localização Achados 
associados 

Última 
crise 

1 
3116301H 

KLTG 
33a, Fe 

Displasia cortical 1 Unilateral, D P, T, I, F  7d 

2 
3149391C 

CEM  
29a, M 

Displasia cortical 1 Unilateral, E F  <1d 

3 
77105003H 

CSC 
10a, M 

Displasia cortical 1 Unilateral, E I CA fossa média 
D, displasia 
septo-óptica 

12d 

4 
3275842C 

MCGS  
39a, Fe 

Displasia cortical 1 Unilateral, D T  5d 

5 
77105668E 

EVS 
 9a, Fe 

Displasia cortical 1 Unilateral, E F  <1d 

6 
13879407H 

CPS  
44a, M 

Displasia cortical 1 Unilateral, D F Hipoplasia 
cerebelar 

<1d 

7 
3375147H 

EHAS 
16a, M 

Displasia cortical 1 Unilateral, E F  <1d 

8 
3183386G 

GGGR  
26a, M 

Displasia cortical 1 Unilateral, D T, P  2d 

9 
13696248I 

IASS  
15a, Fe 

Displasia cortical 1 Unilateral, D F  1d 

10 
77104760C 

PSVF 
19a, M 

Hemimegalencefalia 1 Unilateral, D F, T, P, O, I CA fossa      
média D 

<1d 

11 
77105201B 

MSV 
28a, M 

Heterotopia subcortical, 
polimicrogiria 

2 Bilateral, > E F, P, O CA fossa     
média D 

150d 

Nota: Fe: feminino, M: masculino; a: anos; d: dias; D: direito, E: esquerdo; > indica lado predominante; S: simétrico; F: frontal, P: parietal: O: 

occipital; T: temporal; I: insular; CC: corpo caloso; TC: tronco cerebral; FP: fossa posterior; CA: cisto aracnoide, Grupo 1: displasia cortical (DC) ou 

hemimegalencefalia; Grupo 2: heterotopia; Grupo 3: polimicrogiria e/ou esquizencefalia 
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Paciente Iniciais, 
idade, sexo 

Diagnóstico Grupo  Lateralidade Localização Achados 
associados 

Última 
crise 

12 
3122336H 

APCF 
39a, Fe 

Heterotopia periventricular 2 Bilateral, >D T, P, O  22d 

13 
2903326C 

DCT 
39a, Fe 

Heterotopia periventricular 2 Bilateral, S F, T, P, O  1d 

14 
3062523K 

JSR 
37a, M 

Heterotopia periventricular e 
subcortical 

2 Bilateral, >D F, P Gliose F e T, 
siderose 

15d 

15 
13653198D 

BFL 
21a, Fe 

Heterotopia periventricular 2 Unilateral, E P  21d 

16 
2926394A 

ACC 
44a, Fe 

Heterotopia em banda 2 Bilateral, S F, P, O, T Hipoplasia de 
TC e cerebelar 

1d 

17 
3061211K 

RA  
32a, M 

Heterotopia periventricular e 
subcortical 

2 Bilateral, >E F, P, O, T CA <1d 

18 
77080225I 

GSF  
30a, Fe 

Heterotopia periventricular, 
polimicrogiria, DC  

2 Unilateral, D F, P, O, I  9d 

19 
2846531I 

DANS 
24a, M 

Heterotopia periventricular, 
subcortical, polimicrogiria, 
DC 

2 Unilateral, E F, T, P, O  240d 

20 
2813508K 

NMC 
32a, Fe 

Heterotopia periventricular e 
subcortical 

2 Bilateral, >D T, P, O  15d 

21 
2981211J 

CCS 
28a, Fe 

Heterotopia subcortical 2 Bilateral, S F, P, O CA fossa 
média E 

2d 

22 
13786314F 

MLGJ 
22a, Fe 

Heterotopia periventricular 2 Bilateral, >D T, O  <1d 

23 
55723949C 

AJA 
55a, Fe 

Heterotopia periventricular 2 Bilateral, S F, P, T, O  <1d 

24 
77100471I 

VGS 
31a, Fe 

Heterotopia periventricular, 
polimicrogiria, 
esquizencefalia  

2 Unilateral, E P, O Agenesia 
parcial do CC  

3d 

Nota: Fe: feminino, M: masculino; a: anos; d: dias; D: direito, E: esquerdo; > indica lado predominante; S: simétrico; F: frontal, P: parietal: O: 

occipital; T: temporal; I: insular; CC: corpo caloso; TC: tronco cerebral; FP: fossa posterior; CA: cisto aracnoide; Grupo 1: displasia cortical (DC) ou 

hemimegalencefalia; Grupo 2: heterotopia; Grupo 3: polimicrogiria e/ou esquizencefalia 
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Paciente Iniciais, 
idade, sexo 

Diagnóstico Grupo Lateralidade Localização Achados 
associados 

Última 
crise 

25 
2984797K 

EJS 
43a, M 

Esquizencefalia e 
polimicrogiria 

3 
 

Bilateral, >D F, P, T, I Ausência SP, 
CA FP, 

afilamento CC 

2280d 

26 
120109046877 

EFVC 
27a, M 

Esquizencefalia e 
polimicrogiria perisylviana  

3 Unilateral, D F, P, I, T Ausência SP 6d 

27 
13536683G 

CETF 
36a, Fe 

Esquizencefalia, polimicrogiria, 
heterotopia periventricular 

3 Bilateral, >E F, P, O  1800d 

28 
3083056B 

RAF 
42a, M 

Esquizencefalia e 
polimicrogiria 

3 Bilateral, >E F Leucomalácia, 
ausência SP 

2920d 

29 
13673205G 

ACPC 
24a, Fe 

Esquizencefalia e 
polimicrogiria   

3 Unilateral, D P, T Ausência SP 21d 

30 
13864353J 

LCPL 
36a, M 

Polimicrogiria 3 Unilateral, E F, T, P  7d 

31 
6083208E 

AGC 
10a, Fe 

Polimicrogiria 3 Unilateral, E F Hemiatrofia do  
TC à E 

90d 

32 
420109309061 

STP 
29a, M 

Polimicrogiria 3 Bilateral, >E F, P, I  4d 

33 
6017195G 

KSP 
25a, Fe 

Polimicrogiria 3 Bilateral, >E F  540d 

34 
420109309059 

RCA 
32a, M 

Polimicrogiria perisylviana 3 Bilateral, >E F, P, I, T  150d 

35 
13914210H 

CASM 
34a, M 

Polimicrogiria perisylviana 3 Unilateral, D F, T, P, I Hemiatrofia do 
TC e tálamo  E 

2d 

36 
6016843A 

CFGR 
26a, Fe 

Polimicrogiria perisylviana 3 Bilateral, >E F, P, T, I  30d 

37 
4038836F 

MPC 
27a, Fe 

Polimicrogiria perisylviana, 
heterotopia periventricular 

3 Bilateral, >E T, P, I  1d 

Nota: Fe: feminino, M: masculino; a: anos; d: dias; D: direito, E: esquerdo; > indica lado predominante; S: simétrico; F: frontal, P: parietal: O: 

occipital; T: temporal; I: insular; CC: corpo caloso; TC: tronco cerebral; FP: fossa posterior; CA: cisto aracnoide; Grupo 1: displasia cortical (DC) ou 

hemimegalencefalia; Grupo 2: heterotopia; Grupo 3: polimicrogiria e/ou esquizencefalia 
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ANEXO D -      Dados dos controles: iniciais, idade e sexo 

 

Controle Iniciais Idade (a) Sexo 

1  MVM  48 Fe 
2  SJS  33 Fe 
3  RPSS  46 Fe 
4  DKAM  22 Fe 
5  TPM  25 Fe 
6  NRS  19 Fe 
7  NRS  17 Fe 
8  MAS  23 Fe 
9  LPPA  57 Fe 

10  ZMFS  49 Fe 
11  SGO  27 Fe 
12  AMO  26 Fe 
13  LSA  15 M 
14  SMO  14 Fe 
15  EBS  37 Fe 
16  BS  46 M 
17  SS  41 Fe 
18  CAM  37 Fe 
19  CEFS  31 M 
20  RSS  11 Fe 
21  FMF  26 M 
22  STPCF  49 Fe 
23  AFM  32 M 
24  GHCS  12 M 
25  MHS  12 M 
26  MAJS  43 Fe 
27  MAS  27 M 
28  LARB  17 M 
29  GMFB  11 M 
30  LHAB  18 M 

31 JLLT 23 M 

Nota: Fe: feminino, M: masculino; a: anos 
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ANEXO E1 -     Valores da quantificação do pH, Mg2+, metabólitos de fósforo e principais relações obtidas no voxel  

representativo da lesão por paciente 

 

Paciente pH Mg2+ PCr Pi ATPt PCr/ATPt PCr/Pi PE PC GPE GPC PME PDE PME/PDE 

1 6,953 0,095 0,206 0,094 0,310 0,666 2,202 0,147 0,016 0,046 0,119 0,163 0,165 0,987 

2 7,009 0,121 0,183 0,077 0,326 0,561 2,372 0,134 0,058 0,060 0,116 0,192 0,176 1,087 
3 7,001 0,159 0,189 0,097 0,298 0,634 1,938 0,184 0,030 0,066 0,110 0,215 0,176 1,219 
4 6,932 0,264 0,213 0,086 0,308 0,691 2,490 0,127 0,062 0,071 0,121 0,189 0,191 0,990 
5 6,955 0,212 0,159 0,080 0,305 0,523 1,984 0,185 0,053 0,075 0,096 0,238 0,171 1,388 
6 7,009 0,155 0,222 0,090 0,309 0,717 2,467 0,131 0,019 0,101 0,136 0,150 0,236 0,635 
7 6,997 0,134 0,186 0,092 0,296 0,630 2,030 0,138 0,038 0,081 0,131 0,176 0,212 0,827 
8 7,019 0,191 0,251 0,107 0,216 1,163 2,342 0,177 0,056 0,067 0,137 0,233 0,204 1,140 
9 6,986 0,141 0,176 0,093 0,288 0,612 1,892 0,151 0,046 0,078 0,114 0,197 0,192 1,024 
10 7,079 0,163 0,196 0,044 0,315 0,622 4,468 0,131 0,032 0,097 0,140 0,162 0,237 0,684 
11 6,976 0,130 0,185 0,064 0,351 0,527 2,901 0,104 0,062 0,082 0,108 0,166 0,190 0,872 
12 7,037 0,083 0,189 0,083 0,308 0,612 2,274 0,097 0,057 0,073 0,137 0,153 0,210 0,730 
13 7,056 0,118 0,205 0,087 0,294 0,697 2,366 0,123 0,054 0,069 0,115 0,177 0,184 0,964 
14 6,989 0,161 0,180 0,120 0,279 0,644 1,495 0,147 0,012 0,125 0,129 0,159 0,254 0,626 
15 7,103 0,143 0,179 0,098 0,319 0,560 1,814 0,151 0,041 0,068 0,114 0,191 0,182 1,050 
16 7,069 0,107 0,238 0,114 0,335 0,711 2,091 0,133 0,020 0,061 0,095 0,152 0,156 0,979 
17 7,065 0,110 0,163 0,093 0,304 0,535 1,744 0,161 0,053 0,052 0,114 0,214 0,167 1,282 
18 6,993 0,107 0,198 0,101 0,323 0,613 1,969 0,105 0,040 0,065 0,114 0,145 0,179 0,810 
19 6,984 0,141 0,221 0,067 0,295 0,749 3,319 0,131 0,052 0,086 0,123 0,183 0,209 0,872 

Nota: pH: potencial hidrogeniônico; Mg
2+

: magnésio; PCr: fosfocreatina; Pi: fosfato inorgânico; ATPt: adenosina trifosfato total; PE: fosfoetanolamina, 

PC: fosfocolina; GPE: glicerofosfoetanolamina; GPC: glicerofosfocolina; PME: fosfomonoéster, PDE: fosfodiéster 
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Paciente pH Mg2+ PCr Pi ATPt PCr/ATPt PCr/Pi PE PC GPE GPC PME PDE PME/PDE 

20 6,976 0,162 0,173 0,098 0,310 0,559 1,778 0,140 0,046 0,096 0,106 0,185 0,202 0,917 

21 6,965 0,132 0,183 0,093 0,289 0,635 1,970 0,134 0,062 0,083 0,115 0,196 0,198 0,990 

22 6,980 0,128 0,184 0,087 0,276 0,665 2,113 0,148 0,048 0,082 0,114 0,196 0,196 1,001 
23 6,985 0,185 0,219 0,102 0,257 0,850 2,142 0,112 0,059 0,105 0,123 0,170 0,228 0,747 
24 6,948 0,166 0,199 0,108 0,384 0,517 1,831 0,091 0,072 0,073 0,094 0,163 0,167 0,978 
25 7,022 0,172 0,200 0,082 0,306 0,655 2,436 0,134 0,048 0,095 0,130 0,182 0,225 0,806 
26 6,953 0,164 0,203 0,113 0,240 0,843 1,796 0,129 0,044 0,082 0,136 0,173 0,217 0,797 
27 6,959 0,148 0,222 0,089 0,276 0,803 2,485 0,120 0,047 0,077 0,108 0,167 0,185 0,906 
28 7,008 0,138 0,189 0,085 0,294 0,643 2,214 0,081 0,056 0,094 0,150 0,137 0,244 0,561 
29 6,972 0,163 0,204 0,110 0,318 0,641 1,852 0,139 0,044 0,068 0,104 0,183 0,172 1,061 
30 6,994 0,131 0,196 0,093 0,237 0,827 2,100 0,141 0,056 0,113 0,154 0,198 0,266 0,743 
31 7,014 0,197 0,160 0,076 0,304 0,525 2,103 0,146 0,054 0,082 0,140 0,200 0,222 0,903 
32 6,970 0,133 0,203 0,089 0,278 0,729 2,269 0,140 0,037 0,090 0,119 0,177 0,209 0,847 
33 6,981 0,123 0,234 0,062 0,292 0,802 3,749 0,094 0,045 0,085 0,119 0,139 0,204 0,682 
34 6,999 0,142 0,206 0,079 0,245 0,841 2,618 0,136 0,037 0,080 0,159 0,173 0,240 0,719 
35 6,983 0,136 0,177 0,090 0,308 0,573 1,972 0,120 0,048 0,087 0,110 0,168 0,197 0,856 
36 7,086 0,090 0,198 0,095 0,333 0,595 2,097 0,115 0,041 0,075 0,108 0,156 0,183 0,853 
37 7,017 0,126 0,215 0,085 0,267 0,806 2,534 0,159 0,040 0,082 0,110 0,199 0,192 1,040 

Nota: pH: potencial hidrogeniônico; Mg
2+

: magnésio; PCr: fosfocreatina; Pi: fosfato inorgânico; ATPt: adenosina trifosfato total; PE: fosfoetanolamina, 

PC: fosfocolina; GPE: glicerofosfoetanolamina; GPC: glicerofosfocolina; PME: fosfomonoéster, PDE: fosfodiéster 
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ANEXO E2 -    Valores da quantificação do pH, Mg2+, metabólitos de fósforo e principais relações obtidas no voxel 142  

correspondente ao parênquima aparentemente normal na região nucleocapsular direita por paciente  

 

Paciente pH Mg2+ PCr Pi ATPt PCr/ATPt PCr/Pi PE PC GPE GPC PME PDE PME/PDE 

1 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 

2 7,065 0,124 0,178 0,096 0,320 0,555 1,856 0,166 0,033 0,087 0,128 0,200 0,214 0,932 
3 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
4 7,053 0,142 0,197 0,098 0,286 0,687 2,018 0,124 0,051 0,096 0,125 0,175 0,221 0,791 
5 7,004 0,210 0,190 0,088 0,253 0,754 2,174 0,164 0,050 0,085 0,149 0,215 0,234 0,919 
6 6,991 0,142 0,210 0,071 0,277 0,756 2,963 0,135 0,049 0,082 0,122 0,184 0,204 0,900 
7 7,037 0,152 0,209 0,082 0,274 0,763 2,538 0,126 0,079 0,088 0,125 0,205 0,213 0,962 
8 7,030 0,166 0,243 0,072 0,234 1,041 3,387 0,132 0,050 0,098 0,179 0,182 0,277 0,657 
9 7,004 0,150 0,185 0,097 0,266 0,694 1,900 0,144 0,052 0,092 0,128 0,197 0,221 0,891 
10 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
11 7,006 0,139 0,211 0,087 0,262 0,803 2,434 0,152 0,032 0,097 0,115 0,184 0,212 0,866 
12 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
13 7,002 0,145 0,192 0,082 0,323 0,592 2,328 0,113 0,022 0,041 0,148 0,135 0,188 0,716 
14 6,994 0,113 0,168 0,101 0,303 0,556 1,670 0,122 0,043 0,102 0,105 0,165 0,208 0,796 
15 6,964 0,134 0,153 0,089 0,318 0,480 1,716 0,138 0,050 0,079 0,109 0,188 0,188 1,003 
16 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
17 7,041 0,134 0,182 0,084 0,335 0,543 2,155 0,146 0,042 0,065 0,121 0,188 0,186 1,012 
18 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
19 7,032 0,135 0,183 0,078 0,299 0,611 2,338 0,129 0,071 0,059 0,137 0,200 0,196 1,022 

Nota: pH: potencial hidrogeniônico; Mg
2+

: magnésio; PCr: fosfocreatina; Pi: fosfato inorgânico; ATPt: adenosina trifosfato total; PE: fosfoetanolamina, 

PC: fosfocolina; GPE: glicerofosfoetanolamina; GPC: glicerofosfocolina; PME: fosfomonoéster, PDE: fosfodiéster; NSA: não se aplica (voxel 

excluído devido à presença de lesão) 
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Paciente pH Mg2+ PCr Pi ATPt PCr/ATPt PCr/Pi PE PC GPE GPC PME PDE PME/PDE 

20 7,029 0,130 0,197 0,079 0,329 0,600 2,483 0,112 0,033 0,093 0,132 0,145 0,225 0,643 

21 7,004 0,130 0,183 0,098 0,313 0,585 1,867 0,130 0,058 0,080 0,117 0,189 0,197 0,960 

22 6,967 0,173 0,225 0,086 0,285 0,789 2,620 0,121 0,057 0,082 0,134 0,179 0,216 0,826 
23 6,994 0,169 0,204 0,069 0,278 0,733 2,942 0,126 0,053 0,105 0,149 0,178 0,254 0,701 
24 6,974 0,126 0,202 0,092 0,310 0,653 2,206 0,126 0,053 0,080 0,109 0,179 0,189 0,945 
25 7,057 0,138 0,200 0,089 0,287 0,697 2,259 0,125 0,052 0,084 0,141 0,177 0,224 0,791 
26 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
27 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
28 6,957 0,130 0,188 0,088 0,313 0,601 2,129 0,120 0,087 0,085 0,113 0,207 0,198 1,046 
29 7,081 0,141 0,198 0,090 0,292 0,680 2,193 0,124 0,021 0,113 0,133 0,145 0,246 0,590 
30 7,016 0,230 0,206 0,110 0,241 0,857 1,872 0,139 0,039 0,094 0,153 0,178 0,247 0,721 
31 6,980 0,160 0,164 0,087 0,309 0,530 1,888 0,136 0,070 0,068 0,143 0,206 0,210 0,979 
32 7,028 0,128 0,191 0,104 0,283 0,675 1,845 0,142 0,026 0,091 0,152 0,168 0,243 0,688 
33 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
34 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
35 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
36 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
37 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 

Nota: pH: potencial hidrogeniônico; Mg
2+

: magnésio; PCr: fosfocreatina; Pi: fosfato inorgânico; ATPt: adenosina trifosfato total; PE: fosfoetanolamina, 

PC: fosfocolina; GPE: glicerofosfoetanolamina; GPC: glicerofosfocolina; PME: fosfomonoéster, PDE: fosfodiéster; NSA: não se aplica (voxel 

excluído devido à presença de lesão) 
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ANEXO E3 -     Valores da quantificação do pH, Mg2+, metabólitos de fósforo e principais relações obtidas no voxel 144 

correspondente ao parênquima aparentemente normal na região nucleocapsular esquerda por paciente  

 

Paciente pH Mg2+ PCr Pi ATPt PCr/ATPt PCr/Pi PE PC GPE GPC PME PDE PME/PDE 

1 7,007 0,170 0,161 0,121 0,318 0,507 1,328 0,097 0,052 0,078 0,124 0,149 0,202 0,736 

2 7,079 0,147 0,180 0,069 0,345 0,522 2,611 0,142 0,047 0,105 0,111 0,190 0,216 0,879 
3 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
4 6,979 0,170 0,193 0,092 0,323 0,597 2,087 0,116 0,045 0,086 0,125 0,161 0,212 0,761 
5 7,037 0,218 0,191 0,097 0,294 0,650 1,970 0,160 0,043 0,070 0,150 0,203 0,220 0,926 
6 6,965 0,162 0,213 0,080 0,262 0,816 2,655 0,107 0,061 0,097 0,138 0,168 0,236 0,714 
7 7,019 0,142 0,198 0,087 0,308 0,642 2,273 0,137 0,042 0,079 0,125 0,179 0,204 0,879 
8 7,002 0,192 0,218 0,065 0,219 0,993 3,334 0,144 0,064 0,085 0,163 0,208 0,249 0,838 
9 7,009 0,171 0,204 0,101 0,256 0,796 2,023 0,143 0,055 0,098 0,130 0,198 0,228 0,868 
10 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
11 6,978 0,123 0,184 0,096 0,319 0,577 1,911 0,147 0,040 0,094 0,119 0,188 0,213 0,880 
12 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
13 6,926 0,149 0,216 0,063 0,288 0,748 3,400 0,117 0,063 0,081 0,102 0,180 0,183 0,986 
14 7,035 0,144 0,174 0,098 0,294 0,590 1,763 0,140 0,041 0,110 0,153 0,181 0,264 0,687 
15 6,969 0,170 0,166 0,098 0,317 0,526 1,706 0,145 0,047 0,067 0,114 0,192 0,181 1,059 
16 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
17 6,984 0,140 0,205 0,092 0,283 0,725 2,237 0,137 0,064 0,068 0,101 0,201 0,170 1,183 
18 7,056 0,078 0,196 0,098 0,267 0,733 1,996 0,150 0,031 0,051 0,140 0,181 0,191 0,949 
19 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 

Nota: pH: potencial hidrogeniônico; Mg
2+

: magnésio; PCr: fosfocreatina; Pi: fosfato inorgânico; ATPt: adenosina trifosfato total; PE: fosfoetanolamina, 

PC: fosfocolina; GPE: glicerofosfoetanolamina; GPC: glicerofosfocolina; PME: fosfomonoéster, PDE: fosfodiéster; NSA: não se aplica (voxel 

excluído devido à presença de lesão) 
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Paciente pH Mg2+ PCr Pi ATPt PCr/ATPt PCr/Pi PE PC GPE GPC PME PDE PME/PDE 

20 6,964 0,148 0,174 0,066 0,360 0,483 2,646 0,114 0,044 0,085 0,124 0,159 0,209 0,760 

21 7,008 0,168 0,179 0,106 0,282 0,634 1,680 0,126 0,036 0,096 0,121 0,162 0,217 0,750 

22 7,004 0,134 0,221 0,084 0,291 0,758 2,626 0,133 0,049 0,068 0,138 0,182 0,206 0,885 
23 7,009 0,152 0,188 0,078 0,235 0,801 2,430 0,121 0,056 0,102 0,162 0,177 0,264 0,671 
24 7,034 0,142 0,195 0,099 0,326 0,600 1,978 0,104 0,047 0,075 0,102 0,150 0,177 0,850 
25 7,041 0,137 0,200 0,096 0,282 0,709 2,090 0,126 0,083 0,098 0,121 0,209 0,218 0,958 
26 6,971 0,150 0,221 0,102 0,195 1,136 2,169 0,150 0,087 0,072 0,157 0,237 0,228 1,035 
27 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
28 6,994 0,155 0,212 0,078 0,287 0,741 2,738 0,087 0,069 0,095 0,144 0,155 0,239 0,650 
29 7,066 0,124 0,206 0,095 0,302 0,684 2,182 0,124 0,053 0,096 0,117 0,177 0,212 0,835 
30 7,027 0,206 0,205 0,092 0,231 0,889 2,240 0,145 0,051 0,093 0,159 0,196 0,252 0,780 
31 7,011 0,140 0,176 0,083 0,281 0,624 2,113 0,148 0,066 0,070 0,128 0,214 0,198 1,081 
32 7,108 0,135 0,189 0,113 0,287 0,661 1,672 0,141 0,038 0,093 0,100 0,179 0,193 0,925 
33 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
34 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
35 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
36 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
37 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 

Nota: pH: potencial hidrogeniônico; Mg
2+

: magnésio; PCr: fosfocreatina; Pi: fosfato inorgânico; ATPt: adenosina trifosfato total; PE: fosfoetanolamina, 

PC: fosfocolina; GPE: glicerofosfoetanolamina; GPC: glicerofosfocolina; PME: fosfomonoéster, PDE: fosfodiéster; NSA: não se aplica (voxel 

excluído devido à presença de lesão) 
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ANEXO E4 -     Valores da quantificação do pH, Mg2+, metabólitos de fósforo e principais relações obtidas no voxel 192 

correspondente ao parênquima aparentemente normal no córtex frontoparietal parassagital por paciente  

 

Paciente pH Mg2+ PCr Pi ATPt PCr/ATPt PCr/Pi PE PC GPE GPC PME PDE PME/PDE 

1 6,978 0,169 0,177 0,095 0,314 0,564 1,873 0,115 0,056 0,085 0,146 0,171 0,231 0,741 

2 7,014 0,089 0,198 0,058 0,274 0,723 3,400 0,140 0,039 0,072 0,135 0,179 0,207 0,864 
3 6,985 0,160 0,189 0,071 0,319 0,594 2,683 0,137 0,035 0,081 0,149 0,172 0,230 0,748 
4 6,958 0,138 0,173 0,088 0,312 0,554 1,969 0,115 0,072 0,100 0,109 0,187 0,209 0,894 
5 6,974 0,167 0,188 0,086 0,275 0,685 2,199 0,144 0,052 0,074 0,125 0,196 0,199 0,983 
6 6,945 0,128 0,192 0,063 0,315 0,609 3,035 0,113 0,034 0,096 0,148 0,147 0,244 0,600 
7 6,977 0,153 0,176 0,077 0,269 0,653 2,272 0,150 0,040 0,090 0,158 0,190 0,248 0,767 
8 6,987 0,156 0,225 0,070 0,249 0,905 3,228 0,144 0,040 0,081 0,158 0,184 0,240 0,766 
9 7,006 0,170 0,215 0,075 0,270 0,795 2,885 0,164 0,031 0,065 0,143 0,195 0,208 0,937 
10 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
11 7,010 0,132 0,195 0,068 0,330 0,590 2,881 0,121 0,029 0,074 0,141 0,150 0,215 0,700 
12 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
13 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
14 6,978 0,131 0,191 0,103 0,232 0,823 1,854 0,119 0,043 0,126 0,159 0,163 0,284 0,573 
15 6,980 0,133 0,185 0,082 0,358 0,517 2,269 0,148 0,040 0,053 0,098 0,188 0,151 1,238 
16 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
17 6,957 0,145 0,190 0,095 0,315 0,605 2,012 0,116 0,044 0,074 0,119 0,160 0,193 0,830 
18 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
19 7,008 0,101 0,178 0,071 0,275 0,646 2,517 0,150 0,051 0,075 0,143 0,201 0,219 0,920 

Nota: pH: potencial hidrogeniônico; Mg
2+

: magnésio; PCr: fosfocreatina; Pi: fosfato inorgânico; ATPt: adenosina trifosfato total; PE: fosfoetanolamina, 

PC: fosfocolina; GPE: glicerofosfoetanolamina; GPC: glicerofosfocolina; PME: fosfomonoéster, PDE: fosfodiéster; NSA: não se aplica (voxel 

excluído devido à presença de lesão) 
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Paciente pH Mg2+ PCr Pi ATPt PCr/ATPt PCr/Pi PE PC GPE GPC PME PDE PME/PDE 

20 7,019 0,124 0,210 0,062 0,324 0,646 3,381 0,107 0,039 0,079 0,150 0,145 0,229 0,634 

21 6,978 0,047 0,200 0,080 0,262 0,763 2,495 0,129 0,043 0,085 0,136 0,172 0,221 0,778 

22 6,955 0,128 0,207 0,061 0,325 0,637 3,371 0,115 0,040 0,078 0,128 0,156 0,207 0,753 
23 6,944 0,127 0,207 0,072 0,296 0,701 2,884 0,107 0,038 0,082 0,162 0,145 0,244 0,595 
24 6,982 0,129 0,164 0,082 0,315 0,520 2,004 0,116 0,054 0,078 0,144 0,170 0,222 0,764 
25 7,039 0,124 0,257 0,087 0,308 0,835 2,956 0,081 0,038 0,088 0,115 0,120 0,203 0,590 
26 6,990 0,129 0,190 0,091 0,223 0,856 2,097 0,146 0,041 0,091 0,175 0,187 0,266 0,702 
27 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
28 6,997 0,125 0,181 0,085 0,289 0,627 2,122 0,099 0,069 0,083 0,143 0,168 0,226 0,743 
29 7,000 0,138 0,206 0,089 0,290 0,712 2,319 0,117 0,049 0,090 0,134 0,166 0,223 0,743 
30 6,975 0,164 0,188 0,086 0,251 0,747 2,188 0,128 0,057 0,104 0,153 0,185 0,257 0,720 
31 6,970 0,161 0,174 0,084 0,317 0,548 2,064 0,122 0,066 0,061 0,133 0,188 0,194 0,967 
32 6,990 0,130 0,215 0,074 0,294 0,732 2,887 0,119 0,053 0,084 0,135 0,171 0,219 0,784 
33 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
34 7,008 0,150 0,202 0,091 0,250 0,810 2,216 0,138 0,044 0,083 0,170 0,182 0,253 0,719 
35 6,983 0,130 0,167 0,092 0,356 0,470 1,811 0,098 0,049 0,070 0,115 0,147 0,184 0,797 
36 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
37 6,969 0,123 0,210 0,063 0,296 0,710 3,320 0,137 0,049 0,091 0,120 0,185 0,211 0,878 

Nota: pH: potencial hidrogeniônico; Mg
2+

: magnésio; PCr: fosfocreatina; Pi: fosfato inorgânico; ATPt: adenosina trifosfato total; PE: fosfoetanolamina, 

PC: fosfocolina; GPE: glicerofosfoetanolamina; GPC: glicerofosfocolina; PME: fosfomonoéster, PDE: fosfodiéster; NSA: não se aplica (voxel 

excluído devido à presença de lesão) 
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ANEXO E5 -      Valores da quantificação do pH, Mg2+, metabólitos de fósforo e principais relações obtidas no voxel 198  

correspondente ao parênquima aparentemente normal no centro semioval direito por paciente  

 

Paciente pH Mg2+ PCr Pi ATPt PCr/ATPt PCr/Pi PE PC GPE GPC PME PDE PME/PDE 

1 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 

2 7,012 0,084 0,180 0,077 0,287 0,629 2,349 0,149 0,046 0,075 0,113 0,195 0,188 1,038 
3 7,015 0,149 0,176 0,073 0,325 0,541 2,397 0,121 0,034 0,093 0,114 0,156 0,207 0,751 
4 6,951 0,140 0,197 0,084 0,315 0,627 2,334 0,098 0,050 0,089 0,137 0,148 0,226 0,654 
5 7,003 0,171 0,189 0,091 0,270 0,700 2,076 0,158 0,047 0,091 0,127 0,205 0,218 0,939 
6 7,009 0,134 0,198 0,069 0,273 0,725 2,855 0,141 0,041 0,092 0,126 0,182 0,217 0,837 
7 7,004 0,131 0,196 0,097 0,315 0,622 2,017 0,125 0,042 0,075 0,143 0,167 0,218 0,764 
8 7,002 0,159 0,192 0,072 0,292 0,656 2,662 0,125 0,045 0,091 0,153 0,170 0,245 0,695 
9 6,989 0,129 0,183 0,089 0,295 0,622 2,051 0,140 0,038 0,084 0,138 0,178 0,222 0,802 
10 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
11 7,034 0,121 0,191 0,080 0,305 0,627 2,384 0,123 0,024 0,103 0,121 0,147 0,224 0,654 
12 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
13 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
14 6,946 0,141 0,167 0,105 0,298 0,559 1,582 0,118 0,047 0,118 0,121 0,165 0,239 0,692 
15 7,029 0,132 0,175 0,086 0,345 0,509 2,045 0,149 0,043 0,063 0,100 0,192 0,163 1,179 
16 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
17 7,010 0,127 0,191 0,082 0,377 0,505 2,317 0,118 0,036 0,055 0,102 0,154 0,157 0,981 
18 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
19 7,009 0,097 0,161 0,098 0,277 0,582 1,646 0,130 0,049 0,051 0,147 0,179 0,198 0,907 

Nota: pH: potencial hidrogeniônico; Mg
2+

: magnésio; PCr: fosfocreatina; Pi: fosfato inorgânico; ATPt: adenosina trifosfato total; PE: fosfoetanolamina, 

PC: fosfocolina; GPE: glicerofosfoetanolamina; GPC: glicerofosfocolina; PME: fosfomonoéster, PDE: fosfodiéster; NSA: não se aplica (voxel 

excluído devido à presença de lesão) 
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Paciente pH Mg2+ PCr Pi ATPt PCr/ATPt PCr/Pi PE PC GPE GPC PME PDE PME/PDE 

20 7,024 0,126 0,188 0,075 0,327 0,576 2,507 0,114 0,038 0,092 0,138 0,152 0,230 0,661 

21 7,032 0,005 0,183 0,097 0,260 0,705 1,890 0,125 0,062 0,071 0,115 0,187 0,187 1,004 

22 6,974 0,141 0,216 0,075 0,299 0,723 2,881 0,130 0,044 0,077 0,118 0,174 0,196 0,886 
23 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
24 7,048 0,111 0,165 0,087 0,331 0,498 1,896 0,106 0,059 0,089 0,124 0,165 0,212 0,778 
25 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
26 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
27 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
28 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
29 7,042 0,129 0,184 0,105 0,290 0,634 1,757 0,107 0,046 0,094 0,126 0,153 0,220 0,695 
30 6,990 0,159 0,185 0,113 0,223 0,827 1,636 0,135 0,066 0,108 0,160 0,201 0,268 0,752 
31 7,005 0,128 0,168 0,080 0,307 0,548 2,099 0,138 0,064 0,076 0,138 0,202 0,213 0,946 
32 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
33 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
34 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
35 6,947 0,123 0,159 0,107 0,362 0,438 1,485 0,098 0,047 0,053 0,125 0,145 0,178 0,816 
36 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
37 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 

Nota: pH: potencial hidrogeniônico; Mg
2+

: magnésio; PCr: fosfocreatina; Pi: fosfato inorgânico; ATPt: adenosina trifosfato total; PE: fosfoetanolamina, 

PC: fosfocolina; GPE: glicerofosfoetanolamina; GPC: glicerofosfocolina; PME: fosfomonoéster, PDE: fosfodiéster; NSA: não se aplica (voxel 

excluído devido à presença de lesão) 
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ANEXO E6 -    Valores da quantificação do pH, Mg2+, metabólitos de fósforo e principais relações obtidas no voxel 200 

correspondente ao parênquima aparentemente no centro semioval esquerdo por paciente 

 

Paciente pH Mg2+ PCr Pi ATPt PCr/ATPt PCr/Pi PE PC GPE GPC PME PDE PME/PDE 

1 6,988 0,174 0,178 0,087 0,345 0,515 2,040 0,094 0,043 0,085 0,125 0,137 0,210 0,651 
2 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
3 6,979 0,128 0,199 0,078 0,280 0,711 2,548 0,127 0,037 0,084 0,133 0,165 0,217 0,759 
4 6,966 0,166 0,196 0,085 0,334 0,587 2,313 0,084 0,054 0,100 0,133 0,138 0,233 0,590 
5 6,978 0,144 0,194 0,093 0,273 0,709 2,082 0,154 0,044 0,073 0,129 0,198 0,202 0,976 
6 6,996 0,169 0,196 0,069 0,296 0,662 2,835 0,116 0,039 0,094 0,154 0,155 0,248 0,627 
7 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
8 7,014 0,132 0,240 0,073 0,238 1,009 3,275 0,143 0,047 0,076 0,163 0,190 0,239 0,794 
9 7,018 0,119 0,234 0,074 0,279 0,839 3,184 0,166 0,030 0,066 0,130 0,196 0,196 1,000 
10 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
11 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
12 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
13 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
14 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
15 6,959 0,133 0,176 0,085 0,349 0,503 2,063 0,146 0,050 0,063 0,095 0,196 0,159 1,237 
16 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
17 6,957 0,121 0,194 0,090 0,295 0,657 2,152 0,123 0,058 0,081 0,102 0,181 0,183 0,990 
18 7,024 0,119 0,190 0,081 0,303 0,628 2,348 0,114 0,054 0,066 0,130 0,168 0,196 0,858 
19 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 

Nota: pH: potencial hidrogeniônico; Mg
2+

: magnésio; PCr: fosfocreatina; Pi: fosfato inorgânico; ATPt: adenosina trifosfato total; PE: fosfoetanolamina, 

PC: fosfocolina; GPE: glicerofosfoetanolamina; GPC: glicerofosfocolina; PME: fosfomonoéster, PDE: fosfodiéster; NSA: não se aplica (voxel 

excluído devido à presença de lesão) 
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Paciente pH Mg2+ PCr Pi ATPt PCr/ATPt PCr/Pi PE PC GPE GPC PME PDE PME/PDE 

20 7,029 0,156 0,204 0,059 0,333 0,612 3,455 0,088 0,036 0,091 0,149 0,125 0,240 0,520 

21 7,006 0,035 0,180 0,077 0,300 0,599 2,336 0,119 0,041 0,081 0,120 0,160 0,201 0,795 

22 6,959 0,130 0,234 0,074 0,306 0,766 3,176 0,133 0,045 0,068 0,122 0,178 0,190 0,934 
23 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
24 6,979 0,119 0,181 0,104 0,314 0,576 1,738 0,112 0,052 0,065 0,133 0,164 0,198 0,829 
25 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
26 6,991 0,148 0,230 0,085 0,205 1,123 2,712 0,137 0,077 0,081 0,163 0,214 0,244 0,880 
27 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
28 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
29 6,999 0,142 0,198 0,089 0,299 0,662 2,233 0,099 0,046 0,096 0,147 0,146 0,243 0,599 
30 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
31 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
32 7,070 0,096 0,182 0,093 0,282 0,643 1,953 0,117 0,047 0,096 0,123 0,164 0,219 0,749 
33 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
34 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
35 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
36 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 
37 NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 

Nota: pH: potencial hidrogeniônico; Mg
2+

: magnésio; PCr: fosfocreatina; Pi: fosfato inorgânico; ATPt: adenosina trifosfato total; PE: fosfoetanolamina, 

PC: fosfocolina; GPE: glicerofosfoetanolamina; GPC: glicerofosfocolina; PME: fosfomonoéster, PDE: fosfodiéster; NSA: não se aplica (voxel 

excluído devido à presença de lesão) 
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ANEXO F1 -     Valores da quantificação do pH, Mg2+, metabólitos de fósforo e principais relações medidas no voxel 142 

correspondente à região nucleocapsular direita por controle 

 

Controle pH Mg2+ PCr Pi ATPt PCr/ATPt PCr/Pi PE PC GPE GPC PME PDE PME/PDE 

1 7,026 0,136 0,192 0,071 0,335 0,573 2,716 0,111 0,073 0,083 0,110 0,184 0,193 0,951 

2 6,976 0,140 0,164 0,078 0,293 0,561 2,113 0,139 0,042 0,092 0,123 0,181 0,215 0,839 
3 7,036 0,119 0,172 0,106 0,310 0,555 1,626 0,108 0,060 0,082 0,129 0,168 0,211 0,796 
4 7,038 0,140 0,183 0,078 0,287 0,639 2,356 0,139 0,057 0,094 0,122 0,196 0,216 0,907 
5 6,974 0,137 0,190 0,089 0,276 0,688 2,140 0,141 0,052 0,071 0,120 0,193 0,191 1,010 
6 7,093 0,156 0,183 0,097 0,300 0,610 1,893 0,157 0,046 0,054 0,129 0,203 0,184 1,105 
7 6,942 0,113 0,153 0,088 0,332 0,460 1,735 0,148 0,059 0,053 0,132 0,208 0,185 1,123 
8 7,016 0,154 0,169 0,090 0,308 0,550 1,887 0,136 0,054 0,122 0,088 0,191 0,211 0,905 
9 7,033 0,140 0,179 0,093 0,300 0,597 1,927 0,115 0,061 0,086 0,134 0,176 0,219 0,800 
10 6,911 0,171 0,200 0,099 0,285 0,699 2,018 0,147 0,048 0,076 0,123 0,195 0,200 0,974 
11 6,925 0,122 0,195 0,087 0,325 0,601 2,250 0,098 0,054 0,077 0,133 0,152 0,210 0,726 
12 6,974 0,126 0,177 0,113 0,297 0,595 1,560 0,124 0,032 0,106 0,105 0,156 0,212 0,738 
13 7,015 0,149 0,188 0,127 0,283 0,664 1,481 0,150 0,032 0,075 0,124 0,182 0,200 0,911 
14 7,010 0,142 0,182 0,080 0,304 0,598 2,274 0,145 0,058 0,065 0,101 0,202 0,166 1,219 
15 6,924 0,181 0,204 0,095 0,310 0,658 2,136 0,118 0,066 0,045 0,158 0,185 0,203 0,910 
16 7,044 0,492 0,202 0,093 0,302 0,668 2,161 0,159 0,031 0,085 0,117 0,190 0,202 0,941 
17 6,972 0,143 0,215 0,084 0,281 0,767 2,562 0,130 0,050 0,112 0,109 0,179 0,221 0,808 
18 7,021 0,145 0,174 0,078 0,303 0,575 2,227 0,126 0,069 0,106 0,122 0,194 0,228 0,853 
19 7,031 0,168 0,208 0,093 0,272 0,765 2,236 0,123 0,049 0,108 0,134 0,171 0,241 0,711 

Nota: pH: potencial hidrogeniônico; Mg
2+

: magnésio; PCr: fosfocreatina; Pi: fosfato inorgânico; ATPt: adenosina trifosfato total; PE: fosfoetanolamina, 

PC: fosfocolina; GPE: glicerofosfoetanolamina; GPC: glicerofosfocolina; PME: fosfomonoéster, PDE: fosfodiéster 
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Controle pH Mg2+ PCr Pi ATPt PCr/ATPt PCr/Pi PE PC GPE GPC PME PDE PME/PDE 

20 7,019 0,138 0,185 0,115 0,287 0,645 1,614 0,140 0,052 0,083 0,100 0,191 0,183 1,045 

21 6,995 0,145 0,242 0,096 0,207 1,165 2,528 0,112 0,036 0,070 0,157 0,148 0,227 0,650 

22 7,097 0,150 0,208 0,052 0,285 0,727 3,968 0,110 0,065 0,113 0,132 0,175 0,244 0,718 
23 7,041 0,140 0,200 0,100 0,265 0,755 2,005 0,108 0,060 0,093 0,160 0,168 0,253 0,665 
24 7,006 0,134 0,168 0,077 0,310 0,540 2,165 0,149 0,052 0,075 0,122 0,201 0,197 1,019 
25 7,009 0,166 0,173 0,106 0,296 0,583 1,633 0,158 0,054 0,074 0,113 0,211 0,187 1,130 
26 7,093 0,117 0,199 0,109 0,263 0,755 1,832 0,133 0,051 0,083 0,113 0,184 0,196 0,939 
27 6,979 0,181 0,216 0,096 0,228 0,948 2,251 0,148 0,051 0,098 0,145 0,199 0,243 0,816 
28 7,027 0,141 0,195 0,077 0,243 0,802 2,531 0,139 0,063 0,102 0,135 0,202 0,237 0,851 
29 7,011 0,130 0,184 0,089 0,316 0,582 2,078 0,132 0,053 0,078 0,096 0,185 0,174 1,064 
30 6,974 0,161 0,186 0,091 0,300 0,619 2,034 0,129 0,035 0,105 0,146 0,163 0,251 0,651 
31 7,023 0,170 0,190 0,130 0,214 0,888 1,453 0,143 0,087 0,073 0,127 0,229 0,200 1,146 

Nota: pH: potencial hidrogeniônico; Mg
2+

: magnésio; PCr: fosfocreatina; Pi: fosfato inorgânico; ATPt: adenosina trifosfato total; PE: fosfoetanolamina, 

PC: fosfocolina; GPE: glicerofosfoetanolamina; GPC: glicerofosfocolina; PME: fosfomonoéster, PDE: fosfodiéster 
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ANEXO F2 -       Valores da quantificação do pH, Mg2+, metabólitos de fósforo e principais relações medidas no voxel 144 

correspondente à região nucleocapsular esquerda por controle 

 

Controle pH Mg2+ PCr Pi ATPt PCr/ATPt PCr/Pi PE PC GPE GPC PME PDE PME/PDE 

1 6,963 0,138 0,166 0,089 0,315 0,525 1,862 0,114 0,065 0,080 0,130 0,179 0,210 0,852 

2 7,005 0,132 0,161 0,092 0,293 0,550 1,752 0,131 0,065 0,093 0,129 0,197 0,222 0,888 
3 7,047 0,132 0,165 0,099 0,327 0,504 1,665 0,118 0,054 0,095 0,113 0,172 0,207 0,828 
4 7,000 0,147 0,197 0,100 0,300 0,656 1,978 0,100 0,074 0,083 0,111 0,174 0,195 0,894 
5 6,985 0,138 0,160 0,094 0,331 0,484 1,711 0,122 0,067 0,102 0,101 0,190 0,203 0,934 
6 7,052 0,123 0,206 0,076 0,297 0,693 2,706 0,139 0,060 0,080 0,123 0,200 0,203 0,987 
7 6,958 0,131 0,184 0,089 0,321 0,573 2,056 0,117 0,068 0,060 0,100 0,185 0,160 1,159 
8 7,041 0,117 0,191 0,060 0,320 0,595 3,184 0,137 0,071 0,093 0,086 0,208 0,180 1,158 
9 7,026 0,124 0,195 0,073 0,315 0,617 2,668 0,114 0,058 0,068 0,145 0,172 0,213 0,806 
10 6,959 0,135 0,204 0,088 0,302 0,675 2,326 0,114 0,063 0,104 0,092 0,177 0,195 0,908 
11 6,893 0,122 0,170 0,086 0,324 0,525 1,971 0,134 0,058 0,088 0,118 0,192 0,206 0,931 
12 6,947 0,144 0,193 0,089 0,300 0,645 2,178 0,117 0,060 0,093 0,107 0,177 0,200 0,889 
13 6,972 0,133 0,228 0,067 0,273 0,832 3,396 0,153 0,051 0,090 0,120 0,205 0,210 0,976 
14 6,932 0,141 0,195 0,065 0,333 0,587 2,992 0,137 0,051 0,063 0,127 0,188 0,191 0,986 
15 7,101 0,184 0,212 0,083 0,220 0,964 2,549 0,162 0,073 0,107 0,127 0,235 0,235 1,000 
16 6,928 0,709 0,210 0,123 0,269 0,781 1,712 0,130 0,049 0,105 0,115 0,179 0,220 0,815 
17 6,967 0,136 0,228 0,068 0,299 0,764 3,331 0,126 0,019 0,102 0,112 0,145 0,214 0,676 
18 7,016 0,124 0,184 0,102 0,287 0,640 1,808 0,136 0,052 0,094 0,130 0,188 0,224 0,839 
19 7,002 0,161 0,197 0,092 0,292 0,677 2,150 0,113 0,052 0,077 0,163 0,165 0,240 0,687 

Nota: pH: potencial hidrogeniônico; Mg
2+

: magnésio; PCr: fosfocreatina; Pi: fosfato inorgânico; ATPt: adenosina trifosfato total; PE: fosfoetanolamina, 

PC: fosfocolina; GPE: glicerofosfoetanolamina; GPC: glicerofosfocolina; PME: fosfomonoéster, PDE: fosfodiéster 
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Controle pH Mg2+ PCr Pi ATPt PCr/ATPt PCr/Pi PE PC GPE GPC PME PDE PME/PDE 

20 7,010 0,149 0,172 0,099 0,316 0,545 1,741 0,122 0,053 0,080 0,116 0,176 0,196 0,894 

21 7,041 0,201 0,223 0,075 0,201 1,113 2,968 0,129 0,090 0,086 0,161 0,219 0,247 0,888 

22 7,024 0,150 0,206 0,083 0,284 0,727 2,496 0,120 0,054 0,089 0,147 0,174 0,236 0,739 
23 7,011 0,150 0,204 0,080 0,286 0,711 2,550 0,145 0,021 0,121 0,133 0,166 0,254 0,653 
24 6,965 0,166 0,194 0,084 0,273 0,712 2,315 0,150 0,035 0,090 0,136 0,186 0,226 0,821 
25 6,996 0,189 0,181 0,091 0,292 0,621 1,990 0,141 0,059 0,079 0,131 0,200 0,210 0,952 
26 7,026 0,141 0,174 0,094 0,294 0,592 1,859 0,137 0,041 0,077 0,134 0,178 0,210 0,848 
27 6,981 0,210 0,216 0,082 0,257 0,841 2,636 0,105 0,053 0,087 0,136 0,157 0,222 0,708 
28 7,013 0,199 0,176 0,085 0,298 0,590 2,080 0,124 0,056 0,092 0,129 0,180 0,221 0,813 
29 6,969 0,143 0,195 0,063 0,283 0,691 3,102 0,163 0,059 0,087 0,115 0,222 0,202 1,100 
30 6,987 0,142 0,217 0,092 0,234 0,925 2,344 0,133 0,047 0,081 0,137 0,180 0,219 0,822 
31 7,040 0,113 0,193 0,091 0,272 0,710 2,128 0,132 0,047 0,098 0,126 0,179 0,224 0,798 

Nota: pH: potencial hidrogeniônico; Mg
2+

: magnésio; PCr: fosfocreatina; Pi: fosfato inorgânico; ATPt: adenosina trifosfato total; PE: fosfoetanolamina, 

PC: fosfocolina; GPE: glicerofosfoetanolamina; GPC: glicerofosfocolina; PME: fosfomonoéster, PDE: fosfodiéster 
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ANEXO F3 -       Valores da quantificação do pH, Mg2+, metabólitos de fósforo e principais relações medidas no voxel 192 

correspondente à substância cinzenta cortical frontoparietal parassagital por controle 

 

Controle pH Mg2+ PCr Pi ATPt PCr/ATPt PCr/Pi PE PC GPE GPC PME PDE PME/PDE 

1 7,103 0,101 0,184 0,079 0,344 0,536 2,337 0,103 0,052 0,090 0,138 0,154 0,228 0,677 

2 7,100 0,099 0,162 0,092 0,292 0,554 1,763 0,133 0,056 0,096 0,123 0,190 0,218 0,868 
3 7,095 0,105 0,159 0,085 0,310 0,512 1,872 0,099 0,054 0,110 0,144 0,153 0,254 0,604 
4 7,095 0,098 0,168 0,077 0,320 0,525 2,195 0,130 0,053 0,072 0,130 0,183 0,202 0,906 
5 7,044 0,152 0,165 0,096 0,305 0,542 1,720 0,112 0,054 0,093 0,150 0,166 0,243 0,682 
6 7,091 0,100 0,173 0,113 0,311 0,557 1,530 0,109 0,054 0,064 0,135 0,163 0,199 0,820 
7 7,122 0,075 0,156 0,102 0,300 0,520 1,535 0,157 0,050 0,055 0,113 0,207 0,168 1,235 
8 7,135 0,115 0,184 0,083 0,344 0,536 2,220 0,141 0,046 0,081 0,080 0,187 0,161 1,163 
9 7,116 0,164 0,199 0,076 0,300 0,663 2,616 0,122 0,050 0,086 0,148 0,172 0,234 0,734 
10 7,125 0,147 0,180 0,095 0,293 0,613 1,892 0,122 0,050 0,104 0,130 0,172 0,234 0,736 
11 7,094 0,096 0,177 0,099 0,328 0,541 1,799 0,108 0,050 0,070 0,146 0,158 0,216 0,731 
12 7,090 0,102 0,198 0,073 0,301 0,657 2,699 0,122 0,056 0,095 0,135 0,178 0,230 0,774 
13 7,098 0,114 0,222 0,075 0,303 0,731 2,972 0,131 0,031 0,079 0,122 0,162 0,201 0,805 
14 7,102 0,153 0,191 0,085 0,301 0,636 2,247 0,117 0,044 0,081 0,127 0,161 0,208 0,774 
15 7,100 0,104 0,198 0,055 0,276 0,716 3,581 0,134 0,041 0,096 0,159 0,175 0,256 0,685 
16 7,142 0,182 0,204 0,094 0,282 0,723 2,164 0,129 0,056 0,104 0,145 0,185 0,248 0,744 
17 7,094 0,089 0,232 0,076 0,305 0,761 3,047 0,103 0,022 0,087 0,136 0,125 0,224 0,561 
18 7,129 0,126 0,199 0,080 0,306 0,650 2,472 0,116 0,047 0,100 0,121 0,163 0,221 0,739 
19 7,121 0,136 0,198 0,083 0,254 0,779 2,391 0,141 0,052 0,097 0,135 0,193 0,232 0,832 

Nota: pH: potencial hidrogeniônico; Mg
2+

: magnésio; PCr: fosfocreatina; Pi: fosfato inorgânico; ATPt: adenosina trifosfato total; PE: fosfoetanolamina, 

PC: fosfocolina; GPE: glicerofosfoetanolamina; GPC: glicerofosfocolina; PME: fosfomonoéster, PDE: fosfodiéster 



Anexos          132 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Celi Santos Andrade 

 

 

 

Controle pH Mg2+ PCr Pi ATPt PCr/ATPt PCr/Pi PE PC GPE GPC PME PDE PME/PDE 

20 6,971 0,133 0,176 0,104 0,312 0,563 1,693 0,104 0,046 0,082 0,123 0,150 0,204 0,734 

21 7,118 0,186 0,231 0,081 0,208 1,113 2,838 0,177 0,048 0,087 0,157 0,225 0,244 0,922 

22 7,117 0,100 0,201 0,079 0,242 0,831 2,537 0,116 0,042 0,095 0,163 0,159 0,259 0,612 
23 7,081 0,153 0,186 0,101 0,296 0,628 1,844 0,119 0,033 0,092 0,147 0,152 0,239 0,637 
24 7,126 0,114 0,185 0,073 0,284 0,653 2,554 0,144 0,062 0,085 0,125 0,206 0,210 0,981 
25 7,105 0,119 0,171 0,097 0,295 0,582 1,774 0,160 0,054 0,077 0,120 0,214 0,197 1,083 
26 7,125 0,094 0,169 0,084 0,331 0,512 2,026 0,103 0,056 0,091 0,125 0,159 0,216 0,738 
27 7,091 0,177 0,202 0,082 0,278 0,727 2,472 0,133 0,046 0,091 0,135 0,179 0,226 0,791 
28 6,993 0,132 0,209 0,079 0,258 0,808 2,645 0,115 0,047 0,098 0,133 0,162 0,231 0,702 
29 7,031 0,137 0,190 0,060 0,310 0,613 3,166 0,173 0,059 0,071 0,124 0,232 0,194 1,195 
30 6,983 0,141 0,211 0,081 0,241 0,876 2,596 0,133 0,049 0,085 0,137 0,182 0,222 0,820 
31 6,977 0,153 0,204 0,101 0,276 0,741 2,032 0,131 0,061 0,084 0,115 0,192 0,199 0,963 

Nota: pH: potencial hidrogeniônico; Mg
2+

: magnésio; PCr: fosfocreatina; Pi: fosfato inorgânico; ATPt: adenosina trifosfato total; PE: fosfoetanolamina, 

PC: fosfocolina; GPE: glicerofosfoetanolamina; GPC: glicerofosfocolina; PME: fosfomonoéster, PDE: fosfodiéster 

 

 

 

 

 



Anexos          133 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Celi Santos Andrade 

 

ANEXO F4 -      Valores da quantificação do pH, Mg2+, metabólitos de fósforo e principais relações medidas no voxel 198 

correspondente à substância branca do centro semioval direito por controle 

Controle pH Mg2+ PCr Pi ATPt PCr/ATPt PCr/Pi PE PC GPE GPC PME PDE PME/PDE 

1 7,091 0,095 0,177 0,111 0,329 0,537 1,598 0,088 0,052 0,083 0,120 0,140 0,203 0,687 

2 7,087 0,098 0,151 0,092 0,292 0,518 1,647 0,124 0,051 0,103 0,127 0,176 0,231 0,762 
3 7,107 0,087 0,157 0,096 0,310 0,506 1,637 0,105 0,046 0,083 0,155 0,151 0,238 0,633 
4 7,101 0,099 0,164 0,075 0,315 0,521 2,187 0,132 0,047 0,067 0,130 0,179 0,197 0,908 
5 7,127 0,094 0,171 0,068 0,338 0,506 2,503 0,119 0,059 0,068 0,121 0,178 0,190 0,939 
6 7,143 0,105 0,180 0,102 0,287 0,627 1,767 0,128 0,060 0,075 0,121 0,188 0,196 0,957 
7 7,076 0,073 0,176 0,085 0,333 0,528 2,060 0,149 0,034 0,039 0,119 0,183 0,158 1,159 
8 7,125 0,112 0,160 0,094 0,313 0,512 1,712 0,141 0,057 0,095 0,094 0,198 0,189 1,047 
9 7,104 0,106 0,194 0,069 0,321 0,603 2,793 0,101 0,041 0,085 0,140 0,143 0,224 0,637 
10 7,103 0,147 0,180 0,089 0,296 0,608 2,032 0,141 0,057 0,096 0,116 0,198 0,212 0,933 
11 7,037 0,091 0,178 0,087 0,367 0,485 2,039 0,115 0,024 0,074 0,134 0,139 0,208 0,668 
12 7,080 0,088 0,185 0,109 0,284 0,651 1,701 0,117 0,049 0,098 0,122 0,165 0,220 0,749 
13 7,099 0,102 0,190 0,081 0,296 0,643 2,359 0,115 0,054 0,088 0,129 0,170 0,217 0,782 
14 7,174 0,118 0,156 0,085 0,333 0,469 1,827 0,135 0,028 0,083 0,113 0,163 0,196 0,832 
15 7,074 0,147 0,192 0,077 0,315 0,610 2,504 0,122 0,050 0,074 0,142 0,172 0,216 0,798 
16 7,138 0,164 0,169 0,090 0,306 0,553 1,871 0,146 0,042 0,092 0,136 0,189 0,228 0,827 
17 7,098 0,090 0,189 0,076 0,311 0,605 2,491 0,104 0,046 0,099 0,125 0,150 0,224 0,671 
18 7,137 0,125 0,164 0,094 0,333 0,493 1,748 0,111 0,051 0,090 0,123 0,162 0,213 0,757 
19 7,123 0,141 0,194 0,094 0,267 0,726 2,054 0,125 0,044 0,100 0,118 0,168 0,218 0,771 

Nota: pH: potencial hidrogeniônico; Mg
2+

: magnésio; PCr: fosfocreatina; Pi: fosfato inorgânico; ATPt: adenosina trifosfato total; PE: fosfoetanolamina, 

PC: fosfocolina; GPE: glicerofosfoetanolamina; GPC: glicerofosfocolina; PME: fosfomonoéster, PDE: fosfodiéster 
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Controle pH Mg2+ PCr Pi ATPt PCr/ATPt PCr/Pi PE PC GPE GPC PME PDE PME/PDE 

20 7,114 0,080 0,170 0,101 0,298 0,571 1,689 0,127 0,028 0,068 0,110 0,156 0,178 0,874 

21 7,101 0,189 0,226 0,080 0,227 0,999 2,815 0,139 0,058 0,085 0,154 0,197 0,239 0,824 

22 7,100 0,139 0,189 0,083 0,260 0,725 2,270 0,105 0,067 0,107 0,162 0,172 0,268 0,641 
23 7,119 0,162 0,181 0,110 0,298 0,605 1,649 0,107 0,051 0,087 0,148 0,158 0,236 0,671 
24 7,099 0,106 0,174 0,070 0,325 0,534 2,477 0,138 0,054 0,073 0,118 0,191 0,191 1,004 
25 7,151 0,179 0,174 0,094 0,288 0,604 1,860 0,163 0,063 0,089 0,117 0,225 0,206 1,094 
26 7,100 0,070 0,170 0,089 0,303 0,563 1,908 0,111 0,055 0,097 0,105 0,166 0,202 0,820 
27 7,119 0,165 0,200 0,098 0,281 0,712 2,046 0,140 0,047 0,100 0,127 0,187 0,227 0,826 
28 7,021 0,121 0,177 0,069 0,288 0,615 2,578 0,141 0,042 0,083 0,127 0,183 0,210 0,872 
29 7,022 0,128 0,174 0,089 0,316 0,550 1,959 0,144 0,032 0,072 0,129 0,176 0,200 0,878 
30 6,990 0,142 0,188 0,090 0,285 0,662 2,090 0,133 0,065 0,087 0,137 0,198 0,224 0,884 
31 7,010 0,159 0,185 0,121 0,271 0,685 1,538 0,115 0,052 0,110 0,122 0,167 0,231 0,722 

Nota: pH: potencial hidrogeniônico; Mg
2+

: magnésio; PCr: fosfocreatina; Pi: fosfato inorgânico; ATPt: adenosina trifosfato total; PE: fosfoetanolamina, 

PC: fosfocolina; GPE: glicerofosfoetanolamina; GPC: glicerofosfocolina; PME: fosfomonoéster, PDE: fosfodiéster 
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ANEXO F5 -      Valores da quantificação do pH, Mg2+, metabólitos de fósforo e principais relações medidas no voxel 200 

correspondente à substância branca do centro semioval esquerdo por controle 

 

Controle pH Mg2+ PCr Pi ATPt PCr/ATPt PCr/Pi PE PC GPE GPC PME PDE PME/PDE 

1 7,090 0,096 0,169 0,085 0,314 0,538 1,982 0,095 0,046 0,082 0,139 0,141 0,221 0,639 

2 7,086 0,098 0,166 0,090 0,265 0,627 1,849 0,124 0,063 0,090 0,140 0,188 0,230 0,816 
3 7,117 0,111 0,145 0,100 0,329 0,441 1,446 0,100 0,051 0,088 0,149 0,151 0,237 0,639 
4 7,109 0,092 0,174 0,093 0,305 0,568 1,866 0,107 0,057 0,089 0,122 0,165 0,211 0,779 
5 7,080 0,105 0,166 0,078 0,327 0,509 2,124 0,096 0,046 0,076 0,143 0,142 0,219 0,650 
6 7,121 0,168 0,188 0,075 0,326 0,576 2,504 0,116 0,060 0,076 0,130 0,176 0,206 0,851 
7 7,128 0,085 0,171 0,092 0,344 0,497 1,860 0,142 0,029 0,057 0,107 0,171 0,164 1,046 
8 7,132 0,082 0,177 0,069 0,353 0,502 2,579 0,117 0,055 0,081 0,088 0,172 0,169 1,016 
9 7,101 0,177 0,218 0,076 0,312 0,697 2,874 0,076 0,055 0,082 0,137 0,131 0,219 0,600 
10 7,172 0,093 0,183 0,094 0,318 0,577 1,957 0,107 0,034 0,093 0,123 0,141 0,215 0,654 
11 6,974 0,092 0,169 0,086 0,292 0,580 1,976 0,138 0,059 0,088 0,116 0,198 0,204 0,970 
12 7,089 0,098 0,178 0,071 0,291 0,611 2,506 0,108 0,062 0,084 0,137 0,170 0,221 0,769 
13 7,074 0,106 0,218 0,062 0,293 0,742 3,505 0,117 0,055 0,082 0,118 0,172 0,200 0,861 
14 7,125 0,167 0,169 0,075 0,315 0,538 2,247 0,117 0,051 0,072 0,141 0,168 0,213 0,790 
15 7,114 0,097 0,189 0,064 0,290 0,653 2,963 0,135 0,051 0,100 0,124 0,186 0,224 0,827 
16 7,114 0,182 0,226 0,112 0,255 0,886 2,013 0,126 0,050 0,116 0,104 0,176 0,220 0,802 
17 7,090 0,164 0,236 0,070 0,320 0,737 3,369 0,084 0,036 0,098 0,138 0,119 0,235 0,507 
18 7,079 0,127 0,195 0,087 0,316 0,617 2,242 0,108 0,045 0,099 0,125 0,153 0,224 0,685 
19 7,087 0,096 0,206 0,094 0,283 0,729 2,202 0,121 0,049 0,081 0,138 0,170 0,219 0,779 

Nota: pH: potencial hidrogeniônico; Mg
2+

: magnésio; PCr: fosfocreatina; Pi: fosfato inorgânico; ATPt: adenosina trifosfato total; PE: fosfoetanolamina, 

PC: fosfocolina; GPE: glicerofosfoetanolamina; GPC: glicerofosfocolina; PME: fosfomonoéster, PDE: fosfodiéster 

 



Anexos          136 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Celi Santos Andrade 

 

 

 

Controle pH Mg2+ PCr Pi ATPt PCr/ATPt PCr/Pi PE PC GPE GPC PME PDE PME/PDE 

20 7,095 0,099 0,173 0,098 0,322 0,535 1,769 0,130 0,044 0,080 0,116 0,174 0,195 0,889 

21 7,130 0,116 0,214 0,082 0,218 0,984 2,621 0,154 0,071 0,087 0,155 0,225 0,242 0,929 

22 7,108 0,109 0,201 0,077 0,267 0,753 2,598 0,100 0,058 0,082 0,165 0,158 0,246 0,641 
23 7,076 0,163 0,180 0,099 0,307 0,586 1,807 0,133 0,029 0,097 0,148 0,162 0,245 0,661 
24 7,071 0,111 0,179 0,091 0,302 0,594 1,975 0,151 0,043 0,084 0,116 0,195 0,200 0,972 
25 7,099 0,169 0,192 0,085 0,291 0,661 2,270 0,150 0,046 0,089 0,129 0,197 0,218 0,902 
26 7,116 0,102 0,182 0,094 0,287 0,634 1,936 0,113 0,056 0,082 0,137 0,169 0,219 0,771 
27 7,125 0,179 0,189 0,079 0,278 0,679 2,376 0,115 0,055 0,087 0,129 0,170 0,216 0,788 
28 7,035 0,146 0,189 0,083 0,263 0,720 2,284 0,101 0,065 0,100 0,145 0,167 0,245 0,680 
29 7,011 0,144 0,189 0,065 0,271 0,697 2,900 0,140 0,063 0,084 0,123 0,203 0,206 0,985 
30 7,010 0,125 0,190 0,087 0,242 0,785 2,179 0,143 0,050 0,080 0,144 0,193 0,223 0,865 
31 6,985 0,124 0,197 0,091 0,267 0,737 2,153 0,138 0,062 0,102 0,116 0,200 0,218 0,921 

Nota: pH: potencial hidrogeniônico; Mg
2+

: magnésio; PCr: fosfocreatina; Pi: fosfato inorgânico; ATPt: adenosina trifosfato total; PE: fosfoetanolamina, 

PC: fosfocolina; GPE: glicerofosfoetanolamina; GPC: glicerofosfocolina; PME: fosfomonoéster, PDE: fosfodiéster 
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