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RESUMO 

Introdução: O cérebro tem uma alta taxa metabólica, dependente da 

cadeia respiratória mitocondrial. A cadeia respiratória consiste em cinco 

complexos enzimáticos distribuídos na membrana mitocondrial interna e 

é um dos processos responsáveis pela síntese de ATP. A epilepsia do 

lobo temporal mesial com esclerose do hipocampo (ELTM-EH) é um 

tipo comum de epilepsia frequentemente encaminhada ao tratamento 

cirúrgico. A presença de hipometabolismo, identificado por exames de 

neuroimagem, em regiões do lobo temporal é encontrada ao lado da 

ELTM-EH e está associada a déficits neuropsicológicos que são 

observados com frequência nesses pacientes. A redução no metabolismo 

energético em regiões órbito-frontais também é identificada nesses 

pacientes que apresentam comorbidades psiquiátricas. Apesar disso, os 

mecanismos moleculares envolvidos nessas associações continuam 

incertos. Portanto, esse trabalho investiga a associação entre o 

desempenho cognitivo e o diagnóstico psiquiátrico de ansiedade e 

depressão e a atividade enzimática da cadeia respiratória mitocondrial 

em amostras coletadas do córtex temporal mesial, amigdala e hipocampo 

de pacientes com ELTM-EH. 

Métodos: A amostra final foi composta por 32 indivíduos com 

diagnóstico de ELTM-EH refratários ao tratamento medicamentoso. 

Esses indivíduos foram tratados cirurgicamente para controle das crises, 

onde foram removidas amostras do córtex temporal mesial, amigdala e 

hipocampo. Também foram submetidos, antes do procedimento 

cirúrgico, a uma avaliação neuropsicológica e psiquiátrica individual. A 

regressão linear múltipla foi realizada para identificar quais as enzimas 

da cadeia respiratória mitocondrial nessas três estruturas poderiam 

predizer o desempenho de cada teste cognitivo. Para investigar a 

associação entre a atividade das enzimas e o diagnóstico psiquiátrico de 

ansiedade e depressão, foi utilizado o teste do qui-quadrado para 

comparar variáveis categóricas e ANOVA de uma via para variáveis 

contínuas. Quando necessário, a análise por regressão múltipla foi 

realizada com o objetivo de controlar desequilíbrios clínicos, 

bioquímicos e demográficos entre os grupos. 

Resultados: Encontramos algumas associações significativas entre a 

atividade de algumas enzimas da cadeia respiratória mitocondrial em 

estruturas do lobo temporal direito e alguns testes que avaliam memória 

declarativa não verbal, como o Figura Complexa de Rey e o Completar 

Figuras. Essas associações encontradas foram positivas ou negativas, 

dependendo da estrutura, do teste cognitivo e das enzimas mitocondriais 



analisadas. Apenas um teste que avalia memória declarativa verbal e 

outro que avalia a linguagem (Memória Lógica I e Fluência Verbal 

Categórica) foram significativamente associado (p ≤ 0,02) com algumas 

das enzimas avaliadas em estruturas do hemisfério dominante. Nenhuma 

associação significativa foi encontrada entre a atividade enzimática nas 

três estruturas analisadas e o diagnóstico psiquiátrico nesses pacientes (p 

≥ 0,11). 

Conclusão: A atividade das enzimas da cadeia respiratória mitocondrial 

de estruturas temporais localizadas no hemisfério direito desses 

pacientes está fortemente associada a alguns testes de memória não 

verbal, mostrando positiva ou negativa associação dependendo da 

estrutura cerebral, teste cognitivo e enzima mitocondrial analisada. A 

associação entre testes cognitivos que avaliam especificamente memória 

verbal e a atividade enzimática no hemisfério dominante é mais 

complexa e pode estar relacionada a um perfil de lateralização do 

desempenho cognitivo observado com  menor frequência em populações 

de pacientes com ELTM-EH. A ausência de associação entre a atividade 

enzimática mitocondrial em estruturas do lobo temporal e o diagnóstico 

psiquiátrico desses pacientes reforça a idéia de que os mecanismos 

patofisiológicos envolvidos nesses diagnósticos resultam de uma 

intricada interação entre aspectos neurobiológicos e psicossociais.  

Palavras-chave: Metabolismo cerebral, Cognição, Ansiedade, 

Depressão, Epilepsia do Lobo Temporal, Hipocampo. 

  



ABSTRACT 

Introduction: The brain has a high metabolic rate, dependent on the 

mitochondrial respiratory chain. The respiratory chain consists of five 

enzymatic complexes distributed in the inner mitochondrial membrane 

and is one of the processes responsible for the synthesis of ATP. Mesial 

temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis (ELTM-EH) is a 

common type of epilepsy often referred to surgical treatment. Interictal 

hypometabolism of the temporal lobe is commonly observed by 

functional neuroimaging on the side of MTLE-HS and has been 

associated with neuropsychological deficits. Metabolic energetics 

decreases in orbito-frontal regions is also identified in these patients with 

psychiatric comorbidities. However, the molecular mechanisms are still 

virtually not defined. Therefore, we here investigated the association 

between cognitive perfomance and psychiatric diagnoses of anxiety and 

depression and mitochondrial respiratory chain enzyme activities in 

samples collected from mesial temporal cortex, amygdala and 

hippocampus of these patients. 

Methods: The sample consisted of 32 individuals diagnosed with 

MTLE-HS refractory to drug treatment. These individuals were 

surgically treated for seizure control, where samples from the mesial 

temporal cortex, amygdala and hippocampus were removed. Patients 

were also submitted a neuropsychological and psychiatric evaluation 

before surgery. Multiple linear regression was performed to identify 

which mitochondrial enzymes in these three structures could predict the 

performance of each cognitive test. To investigate the association 

between enzyme activity and the psychiatric diagnosis of anxiety and 

depression, chi-square test was used to compare categorical variables 

and one–way ANOVA for continuous variables. When indicated, 

multiple regressions analysis was done to control clinical, biochemical 

and demographic imbalances between the groups. 

Results: There was some degree of association between mitochondrial 

respiratory chain complex enzyme activities at right temporal lobe 

structures and nonverbal declarative memory tests, as Rey-Osterrieth 

Complex Figure and Picture Completion, showing positive or negative 

associations depending on the brain structure, cognitive test and 

mitochondrial enzymes analyzed. Only one verbal memory and one 

language test (Logical Memory I and Category Fluency) were 

significantly (p ≤ 0,02) associated with mitochondrial respiratory chain 

complex enzyme activities from the left temporal lobe structures. There 



were no association between the mitochondrial enzymatic activities and 

the presence of psychiatric diagnosis (p ≥ 0,11). 

Conclusion: The activity of the mitochondrial respiratory chain 

enzymes from the right temporal lobe structures is strongly associated 

with some nonverbal memory tests scores, showing positive or negative 

association depending on the brain structure, cognitive test and 

mitochondrial enzyme analyzed. The association among specific verbal-

related cognitive tests and enzymatic activity in the dominant 

hemisphere is more complex and  may be related to a less frequent 

lateralizing profile of cognitive performance observed in some 

populations of MTLE-HS patients. The absence of association between 

mitochondrial enzymatic activity and the psychiatric diagnosis in 

temporal lobe structures of these patients reinforces the idea that the 

pathophysiological mechanisms involved in these diagnoses result from 

an intricate interaction between neurobiological and psychosocial 

aspects.  

Key-words: Brain Metabolism, Cognition, Anxiety, Depression, 

Temporal lobe Epilepsy, Hippocampus. 

  



LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Anatomia da mitocôndria. .................................................... 32 

Figura 2 - Cadeia Respiratória Mitocondrial ......................................... 33 

Figura 3 - Fluxograma da Inclusão dos pacientes no estudo e análise dos 

resultados............................................................................................... 42 

Figura 4 - Atividade das enzimas dos complexos enzimáticos I, II, SDH 

e IV da respiratória mitocondrial no córtex temporal, amigdala e 

hipocampo, no hemisfério direito e esquerdo de pacientes com ELTM-

EH. Os dados são representados como Média e Erro padrão da média. 59 

Figura 5 - O conteúdo da proteína mitocondrial Mfn1 em 24 amostras do 

hipocampo de pacientes com ELTM-EH. Análises realizadas através de 

Western Blot. ......................................................................................... 60 

 

  



  



LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - Testes Neuropsicológicos e seus respectivos domínios 

cognitivos .............................................................................................. 48 

Tabela 2 - Variáveis clínicas e demográficas de pacientes com ELTM-

EH e do grupo controle. ........................................................................ 58 

Tabela 3 - Modelo de regressão linear mostrando a associação entre a 

atividade enzimática mitocondrial na região do hipocampo e a proteína 

Mfn1. ..................................................................................................... 61 

Tabela 4 - Avaliação Cognitiva de pacientes com ELTM-EH e do grupo 

controle .................................................................................................. 61 

Tabela 5 - Associação entre a atividade enzimática da cadeia respiratória 

mitocondrial e os testes cognitivos de amostras coletadas do córtex 

temporal, hipocampo e amigdala de pacientes com ELTM-EH no 

hemisfério esquerdo. ............................................................................. 63 

Tabela 6 - Associação entre a atividade enzimática da cadeia respiratória 

mitocondrial e os testes cognitivos de amostras coletadas do córtex 

temporal, hipocampo e amigdala de pacientes com ELTM-EH no 

hemisfério direito. ................................................................................. 65 

Tabela 7 - Modelo de regressão linear para associações independentes 

entre a respiração mitocondrial e o desempenho cognitivo em pacientes 

com ELTM-EH. .................................................................................... 67 

Tabela 8 - Características clínicas e demográficas dos pacientes com 

ELTM-EH de acordo com o diagnóstico psiquiátrico. .......................... 69 

Tabela 9 - Atividade enzimática mitocondrial em estruturas do lobo 

temporal de pacientes com ELTM-EH de acordo com o diagnóstico 

psiquiátrico. ........................................................................................... 69 

 

  



  



LISTA DE ABREVIATURAS 

ATP Trifosfato de Adenosina 

BDZ Benzodiazepínicos 

BNT Teste de Nomeação de Boston (Boston Naming Test) 

CBZ Carbamazepina 

CEPESC Centro de Epilepsia de Santa Catarina 

DAEs Drogas Antiepiléticas 

DSM-IV-TR Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos 

Mentais, 4
a
 edição revisada (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, 4th 

edition,tex revision) 

DSM-5 Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos 

Mentais, 5
a
 edição (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders, 5th edition) 

EEG Eletroencefalograma 

EH Esclerose do Hipocampo 

ELT Epilepsia do Lobo Temporal 

ELTM Epilepsia do Lobo Temporal Mesial 

ELTM-EH Epilepsia do Lobo Temporal Mesial associada à 

Esclerose do Hipocampo 

EV Endovenoso 

FAD Dinucleótideo de Flavina e Adenina (Flavin Adenine 

Dinucleotide) 

FAR Fluência Verbal 

FDG-PET Tomografia de Emissão de Pósitrons com 

Fluorodesoxiglicose 

GFAP Proteína Glial Fibrilar Ácida (Glial Acid Fibrilar 

Protein) 

GluA1 Subunidade A1 do receptor AMPA (AMPA Receptor 
Subunit GluA1) 

IC Controle Interno 

ILAE Liga Internacional de Epilepsia (International 
League Against Epilepsy) 

LTG Lamotrigina 



MFN1 Mitofusina 1 

MFN2 Mitofusina 2 

ML Memória Lógica 

NADH Dinucleótideo de Nicotinamida e Adenina 

(Nicotinamide Adenine Dinucleotide) 

OXCBZ Oxcarbamazepina 

PB Fenobarbital 

PHT Difenilhidantoína/ Fenitoína 

RAVLT Teste de Aprendizagem Auditivo-verbal de Rey (Rey 

Auditory Verbal Learning Test) 

ROCF Figura Complexa de Rey (Rey-Osterrieth Complex 
Figure) 

SNC Sistema Nervoso Central 

SDH Succinato- Desidrogenase 

TCLE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TPM Topiramato 

VPA Ácido Valpróico 

WMS-III Escala de Memória de Wechsler III (Wechsler 

Memory Scale III) 

WAIS-III Escala de Inteligência de Wechsler para Adultos 

(Wechsler Adult Intelligence Scale III) 

 

  



SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO .............................................................................. 23 

1.1 EPILEPSIA .................................................................................... 23 

1.2 EPILEPSIA DO LOBO TEMPORAL MESIAL ASSOCIADA À 

ESCLEROSE DO HIPOCAMPO .......................................................... 24 

1.3 AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA NA EPILEPSIA ............ 26 

1.4 ASPECTOS PSIQUIÁTRICOS NA EPILEPSIA .......................... 28 

1.5 MITOCÔNDRIAS, CADEIA RESPIRATÓRIA E 

FOSFORILAÇÃO OXIDATIVA .......................................................... 31 

1.6 METABOLISMO MITOCONDRIAL, EPILEPSIA E COGNIÇÃO 

  ........................................................................................................ 35 

1.7 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO ................................................... 36 

2. OBJETIVOS................................................................................... 39 

2.1 OBJETIVO GERAL ...................................................................... 39 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................... 39 

3. MATERIAL E MÉTODOS .......................................................... 41 

3.1 PACIENTES .................................................................................. 41 

3.1.1 Critérios de inclusão .................................................................... 43 

3.1.2 Critérios de exclusão ................................................................... 43 

3.2 GRUPO CONTROLE .................................................................... 44 

3.3 AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA ....................................... 44 

3.3.1 Testes cognitivos e funções avaliadas ......................................... 45 

3.4 AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA ................................................... 48 

3.5 PROTOCOLO DE ANESTESIA, CIRURGIA E AMOSTRA DO 

TECIDO CEREBRAL ........................................................................... 49 

3.6 PREPARAÇÃO TECIDUAL E HOMOGENEIZAÇÃO .............. 50 

3.7 ATIVIDADE ENZIMÁTICA DA CADEIA RESPIRATÓRIA 

MITOCONDRIAL ................................................................................. 50 

3.8 ANÁLISE DE WESTERN BLOT ................................................. 51 

3.9 ASPECTOS ÉTICOS ..................................................................... 52 

3.10 ANÁLISE ESTATÍSTICA ............................................................ 52 

4. RESULTADOS .............................................................................. 55 



4.1 CAPÍTULO I - A ASSOCIAÇÃO ENTRE O FUNCIONAMENTO 

COGNITIVO E A ATIVIDADE DAS ENZIMAS DA CADEIA 

RESPIRATÓRIA MITOCONDRIAL EM PACIENTES COM 

EPILEPSIA DO LOBO TEMPORAL MESIAL ................................... 56 

4.2 CAPÍTULO II -  RELAÇÃO ENTRE A ATIVIDADE 

ENZIMÁTICA DA CADEIA RESPIRATÓRIA MITOCONDRIAL EM 

ESTRUTURAS LÍMBICAS E O DIAGNÓSTICO PSIQUIÁTRICO DE 

ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM PACIENTES COM EPILEPSIA 

DO LOBO TEMPORAL ASSOCIADA À ESCLEROSE DO 

HIPOCAMPO ........................................................................................ 68 

5. DISCUSSÃO ................................................................................... 71 

6. CONCLUSÃO ................................................................................. 75 

REFERÊNCIAS ................................................................................... 77 

ANEXOS ............................................................................................... 85 

ANEXO 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO .................................................................................... 86 

ANEXO 2 -  CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO PROJETO NO 

COMITÊ DE ÉTICA ............................................................................. 88 

ANEXO 3 - ARTIGO 1 - ARTIGO SUBMETIDO ............................... 89 

ANEXO 4 - ARTIGO 2 - ARTIGO ACEITO PARA PUBLICAÇÃO 118 

ANEXO 5 - PRODUÇÃO CIENTÍFICA DURANTE O PERÍODO DO 

DOUTORADO .................................................................................... 121 



23 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 EPILEPSIA 

A ILAE (International League Against Epilepsy) define a 

epilepsia como “uma condição caracterizada por duas ou mais crises 

epilépticas recorrentes ao longo de um período maior do que 24 horas, 

não provocada por uma causa imediata identificada”. Com o passar dos 

anos, essa definição foi ampliada e recentemente, assume-se que um 

paciente possa ter o diagnóstico de epilepsia com uma crise única se 

tiver indícios (clínicos, eletrofisiológicos e/ou estruturais) sugestivos de 

que apresenta um substrato para a ocorrência de futuras crises (FISHER 

et al., 2005). 

A epilepsia pode ser definida como “um distúrbio cerebral que se 

caracteriza pela predisposição persistente de geração de crises, que traz 

como consequência, alterações neurobiológicas, cognitivas, psicológicas 

e sociais” (SANTOS; ANDRADE; BUENO, 2015). 

A crise epiléptica é uma manifestação clínica transitória que 

ocorre pela atividade excitatória anormal e excessiva de um conjunto de 

neurônios e reflete na disfunção temporária de uma área restrita do 

cérebro (crises focais) ou de uma região mais extensa que envolve os 

dois hemisférios cerebrais (crises generalizadas). Essas mudanças são 

acompanhadas pelo exame de eletroencefalograma (EEG) e outros testes 

adicionais, resultando numa variedade de sinais clínicos (RANG et al., 

2004). 

A ILAE categoriza os principais tipos de crise em: 

Crises parciais (focais ou localizadas): caracterizadas por crises 

que iniciam numa área cortical restrita em um dos hemisférios cerebrais, 

podendo ou não propagar-se para outras regiões. As crises parciais 

podem ser subdivididas em simples, onde há a presença de sinais 

psíquicos, autonômicos, motores ou somatosensórios, e, complexas que 

se caracterizam pelo envolvimento de regiões corticais e subcorticais 

responsáveis pelos processos relacionados à memória, com prejuízo na 

consciência. 

Crises generalizadas: caracterizadas por manifestações ictais que 

iniciam simultaneamente em ambos os hemisférios cerebrais, de modo 
que eletrograficamente são observadas atividades síncronas e 

difusamente distribuídas em ambos os hemisférios cerebrais (BERG et 

al., 2010). 

Em relação à etiologia das crises, a ILAE recomenda a seguinte 

nomenclatura: genética (resultado direto de um defeito genético 
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conhecido ou presumido), estrutural e metabólica (maior propensão a 

desenvolver epilepsia devido a uma disfunção metabólica, estrutural ou 

devido a uma doença) e causa desconhecida (BERG et al., 2010). No 

entanto sua etiologia e fatores de risco diferem com a idade e, em alguns 

casos, dependem também da localização geográfica. 

A incidência de epilepsia varia muito de acordo com a idade, 

sexo, raça, tipo de síndrome epiléptica e condição socioeconômica, 

sendo um distúrbio neurológico que causa um significativo impacto 

sobre os custos de saúde pública (KALE, 1997). 

A Organização Mundial de Saúde estima que cerca de cinquenta 

milhões de pessoas ao redor do mundo sofram com crises ativas (WHO, 

2010).  Na América Latina, de acordo com uma revisão sistemática, a 

média de prevalência de epilepsia ao longo da vida, foi de 17,8 (variando 

entre 6 a 44,3) por 1000 pessoas (BURNEO; TELLEZ-ZENTENO; 

WIEBE, 2005). No Brasil, embora estudos epidemiológicos sejam 

escassos, estima-se que a epilepsia atinja entre 2% a 4 % da população, 

correspondendo a três milhões de pessoas em diferentes idades e classes 

sociais (MARCHETTI et al., 2005). 

1.2 EPILEPSIA DO LOBO TEMPORAL MESIAL ASSOCIADA À 

ESCLEROSE DO HIPOCAMPO 

A Epilepsia do Lobo Temporal Mesial (ELTM) é um tipo de 

epilepsia que apresenta grande relevância clínica em razão da alta 

incidência e gravidade. Pacientes com ELTM apresentam crises focais 

simples ou complexas que se originam em estruturas mesiais do lobo 

temporal, geralmente precedidas por auras. As auras, em geral, são de 

curta duração e corresponde a manifestações sensitivo-sensoriais, 

vegetativas ou psíquicas e ocorrem em 20% a 90% dos casos (LEE, 

2010; FERNANDES, 2013). 

A ELTM é a forma mais frequente de epilepsia do lobo temporal 

e as crises originam-se da ativação das estruturas mesiais do lobo 

temporal, tais como hipocampo, amígdala ou giro hipocampal e tem 

como substrato patológico mais comum a esclerose do hipocampo (EH) 

(BUSTAMANTE; SAKAMOTO, 1999). A EH é histologicamente 

caracterizada por extensa perda neuronal, gliose e reorganização 
sináptica em regiões específicas do hipocampo, e também é 

frequentemente acompanhada por anormalidades em regiões 

extrahipocampais, como a amigdala (FERNANDES, 2013; PARK et al., 

2017). 
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A epilepsia do lobo temporal associada à esclerose do hipocampo 

(ELTM-EH) é uma síndrome específica, com características clínicas 

bem definidas através de estudos de neuroimagem, achados 

anatomopatológicos, semiológicos e eletrofisiológicos (WIESER, 2004). 

A ELTM-EH é um exemplo de uma condição epiléptica que parece estar 

relacionada a um prejuízo no funcionamento cognitivo, principalmente 

relacionado à memória episódica, mas envolvendo também os demais 

domínios como linguagem, funcionamento executivo, processamento 

visuoespacial, entre outros, e ao aumento na frequência de crises 

epilépticas (ODDO et al., 2003; AVANZINI et al., 2013; CASTRO et 

al., 2013). 

Aproximadamente 40% das epilepsias são de lobo temporal e 

cerca de 20% dos pacientes apresentam crises que são refratárias às 

medicações, com indicação para tratamento cirúrgico (ENGEL, 1996; 

WIEBE et al., 2001; BLAIR, 2012). A epilepsia refratária pode ser 

definida na prática clínica pela falha no controle de crises epilépticas 

após o uso de pelo menos duas DAEs (drogas antiepiléticas) em doses 

adequadas (CHAYASIRISOBHON, 2009). 

A ELTM-EH é a forma mais comum de epilepsia remediável 

cirurgicamente. Nesse procedimento a ressecção de parte do córtex 

temporal anterior, do hipocampo e de parte da amigdala pode reduzir 

significativamente as crises ou eliminá-las satisfatoriamente (ENGEL, 

1996; JOSEPHSON et al., 2013). O tratamento cirúrgico é bastante 

eficaz e seguro, e, responsável pela remissão das crises em 60% e 70% 

dos casos (ENGEL et al., 2003). O sucesso no tratamento desses 

pacientes influencia diretamente em outros aspectos de sua vida pessoal, 

como na sua produtividade profissional e desempenho afetivo e social já 

que uma proporção considerável desses indivíduos apresenta 

comprometimento no exercício dessas funções. Além disso, estudos 

apontam que a duração da epilepsia está relacionada ao desempenho 

cognitivo desses pacientes, ressaltando que quanto maior o tempo da 

doença, pior o resultado desses pacientes em avaliações 

neuropsicológicas (JOKEIT; EBNER, 1999). 

Por tanto, a epilepsia deve ser compreendida como um distúrbio 

crônico relacionado não apenas as crises epilépticas, mas também a um 

alto custo financeiro para o tratamento dos pacientes, ao aumento no 

risco de morte, e, envolve manifestações cognitivas, psicossociais e 

adaptativas que geram um alto impacto na qualidade de vida desses 

pacientes. 
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1.3 AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA NA EPILEPSIA 

A neuropsicologia é a área da psicologia e da neurociência que 

estuda as relações entre o sistema nervoso central (SNC), o 

funcionamento cognitivo e o comportamento. Suas principais atuações 

abrangem o diagnóstico complementar e intervenções clínicas voltadas 

para os diversos quadros patológicos decorrentes de alterações do SNC, 

bem como pesquisa experimental e clínica na presença ou não de 

afecções (MIOTTO; LUCIA; SCAFF, 2012). 

O desenvolvimento da neuropsicologia orientou-se na direção de 

compreender como o sistema nervoso modula nossas funções cognitivas, 

comportamentais, motivacionais e emocionais. Com o avanço das 

técnicas de neuroimagem, tornou-se possível investigar a relação entre a 

localização, a dimensão das lesões cerebrais, a natureza e o grau das 

alterações cognitivas, assim como o padrão de ativação neuronal em 

sujeitos com ou sem alterações cognitivas decorrentes de quadros 

neurológicos e psiquiátricos. 

A função cognitiva é a capacidade que o ser humano tem de 

solucionar seus problemas por meio do processamento da informação do 

mundo exterior, selecionando o comportamento mais vantajoso para 

atingir seus objetivos (WINCKLER; MELO, 2006). As habilidades 

cognitivas referem-se às funções psicológicas dedicadas para a recepção 

da informação, processamento, expressão e funções executivas – 

habilidades necessárias para o controle metacognitivo e direção da 

experiência mental (LEZAK; HOWIESON; LORING, 2004). 

A avaliação neuropsicológica não se limita à mera aplicação, 

correção e interpretação de testes cognitivos, ela possibilita o raciocínio 

acerca de hipóteses diagnósticas, identifica o tipo e a extensão da 

alteração cognitiva, discrimina as funções cognitivas preservadas e 

comprometidas, a presença de alterações comportamentais e de humor, 

bem como o impacto destas na vida diária, ocupacional, social e pessoal 

do indivíduo.  Ela exige a formação para sintetizar informações a partir 

dos testes cognitivos utilizados, combinando-os cuidadosamente com a 

história biopsicossocial do indivíduo avaliado, com o resultado de outros 

testes neurodiagnósticos e com as observações comportamentais, que 

juntos serão comunicados aos pacientes, familiares, e aos clínicos 

(MIOTTO; LUCIA; SCAFF, 2012; WILSON et al., 2015). 

A história da neuropsicologia está intrinsicamente relacionada 

com a epileptologia já que algumas de suas áreas se desenvolveram em 

conjunto com o estudo das manifestações epilépticas. A epilepsia e as 

cirurgias de epilepsia desempenharam um papel importante no 
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desenvolvimento da neuropsicologia clínica nas décadas de 50 e 60, 

auxiliando no reconhecimento das consequências cognitivas e 

psicossociais dessa condição médica e estabelecendo a importância do 

papel do neuropsicólogo na avaliação desses pacientes. Além disso, as 

cirurgias de epilepsia do lobo temporal proporcionaram à 

neuropsicologia uma condição ideal de pesquisa sobre o funcionamento 

dos sistemas de memória e seus métodos de avaliação (SANTOS; 

ANDRADE; BUENO, 2015). 

Nas epilepsias, a avaliação neuropsicológica é um método 

consagrado de auxilio ao diagnóstico localizatório e mandatório na 

avaliação pré-cirúrgica. Nas cirúrgias de epilepsia do lobo temporal, 

alguns dos aspectos decisivos para indicação e consideração dos 

possíveis benefícios dessa intervenção se referem a lateralidade da 

linguagem e à integridade da memória contralateral à área que será 

operada, fatores que podem ser elucidados também através de uma 

avaliação neuropsicológica adequada (FUENTES et al., 2008). 

Pacientes com epilepsia, em especial aqueles de difícil controle, 

podem apresentar dificuldades específicas em certos domínios 

cognitivos. Suas causas são multifatoriais e envolvem fatores 

relacionados a aspectos funcionais decorrentes do distúrbio cerebral, ao 

possível efeito das medicações utilizadas para o controle das crises e 

elementos psicossociais e adaptativos, decorrentes, por exemplo, da 

baixa escolaridade e socialização. Estudos demonstram que a ELTM-EH 

esta associada a déficits cognitivos característicos de disfunções no lobo 

temporal, como memória e linguagem, e, também a prejuízos que se 

estendem outros domínios cognitivos que podem ser mediados por 

outras estruturas cerebrais (HERMANN et al., 1997; ZHAO et al., 

2014). 

As complicações cognitivas da epilepsia podem ser heterogêneas, 

mas um declínio nas habilidades referentes à memória, como de 

registrar, codificar e resgatar uma informação apresentada previamente é 

um fator que geralmente está presente nesses pacientes (BELL et al., 

2011). O processamento eficiente desse domínio cognitivo exige o 

funcionamento de diversas regiões cerebrais, incluindo algumas que são 

suscetíveis a danos e a algumas doenças, como a epilepsia (LEZAK; 

HOWIESON; LORING, 2004). 

Um aspecto relevante que vem sendo investigado nessa população 

é o processo de lateralização da memória, que associa prejuízos na 

memória verbal e aprendizagem ao hemisfério esquerdo e da não verbal 

ao hemisfério não dominante (KENNEPOHL et al., 2007; CASTRO et 

al., 2013). Com isso, diferentes padrões do funcionamento 
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neuropsicológico nesses pacientes, ilustram a complexidade do 

processamento cognitivo nas epilepsias. 

Os testes neuropsicológicos são métodos de investigação 

especificamente desenvolvidos para a avaliação das funções cognitivas, 

buscando a associação entre função/comportamento e cérebro. Em 

pacientes com epilepsia, de modo geral, devem levar em consideração a 

especialização funcional hemisférica, pois embora os dois hemisférios 

cerebrais funcionem de maneira complementar e conjunta, existem 

algumas diferenças marcantes no que se refere aos vários tipos de 

estímulos sensoriais (SANTOS; ANDRADE; BUENO, 2015). 

A decisão de quais testes utilizar para a avaliação de pacientes 

com epilepsia depende de questões específicas em relação a esse 

distúrbio clínico. Em geral, os neuropsicólogos elaboram um exame 

detalhado, que abranja a avaliação do maior número de domínios 

cognitivos possíveis e que são universais, tais como inteligência, 

atenção, aprendizagem e memória, linguagem, habilidades 

visuoespaciais, motoras e visuoperceptuais e o funções executivas. Esses 

domínios devem ser testados pela utilização de medidas psicométricas 

robustas e padronizadas que irão assegurar a confiabilidade dos 

resultados obtidos (WILSON et al., 2015). 

O papel da neuropsicologia na avaliação e tratamento das pessoas 

com epilepsia está em constante evolução, como resposta as novas 

classificações da doença; aos  rápidos avanços de técnicas de 

neuroimagem e de avaliação genética; ao desenvolvimento de novos 

tratamentos; e a uma melhor compreensão da natureza e das causas dos 

problemas cognitivos (WILSON et al., 2015). 

1.4 ASPECTOS PSIQUIÁTRICOS NA EPILEPSIA 

Os transtornos psiquiátricos são frequentemente diagnosticados 

em pacientes com epilepsia. Acredita-se que de 30% a 50% desses 

pacientes apresentam alguma comorbidade psiquiátrica (TORTA; 

KELLER, 1999; GUARNIERI et al., 2005). 

Em relação aos motivos para essa possível interação, alguns 

autores sugerem que a epilepsia desencadeia a psicopatologia pela 

alteração direta da circuitaria neuronal límbica. Outros concluem que 
problemas psicológicos emergem principalmente como consequência 

das dificuldades em se ajustar a própria doença. Alguns pesquisadores 

apontam para anormalidades neuroquímicas causadas pelo uso prolonga 

de DAEs. E há ainda outro grupo que suporta a idéia de que epilepsia e 
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psicopatologia simplesmente coexistem independentemente de qualquer 

tipo de relação (LEE, 2010). 

De qualquer forma, independente dos motivos para tal 

coexistência, diversos autores associam aspectos psiquiátricos às 

epilepsias e indicam que os sintomas psiquiátricos podem ser 

classificados de acordo com a temporalidade das crises epilépticas, 

podendo estar relacionados as crises (periictal) ou não (inter-ictal) 

(TELLEZ-ZENTENO et al., 2007; JONES; RICKARDS; CAVANNA, 

2010). 

Apesar da heterogeneidade metodológica dos estudos em relação 

à prevalência de transtornos psiquiátricos na epilepsia, diversos estudos 

apontam para um aumento na manifestação das doenças mentais nessa 

população. O estudo Gaitatzis et al. (2004) demonstrou que a presença 

de comorbidade psiquiátricas foi duas vezes maior em pacientes com 

epilepsia do que na população em geral e que os diagnósticos 

psiquiátricos mais frequentes nesses pacientes foram depressão (18%), 

ansiedade (11%) e psicose (9%). Uma revisão publicada no ano de 2010 

por Jones et al. identificou que os principais diagnósticos psiquiátricos 

em pacientes com epilepsia foram  transtornos de humor (24-75%), 

transtornos de ansiedade (10-25%), psicose (2-7%) e transtornos de 

personalidade (1-2%). 

Dentre os transtornos psiquiátricos, a depressão e a ansiedade 

aparecem entre os mais frequentes em pacientes com epilepsia. O estudo 

realizado por Piazzini et al. (2001) que avaliou a presença de ansiedade e 

depressão em 220  pacientes com epilepsia, confirmou que esses 

pacientes apresentavam  um prejuízo maior do que o grupo controle nos 

questionários utilizados no estudo e que esse prejuízo era ainda maior 

entre os casos com  Epilepsia do Lobo Temporal (ELT). Um estudo 

publicado em 2011 no Brasil apontou que indivíduos com epilepsia 

apresentaram maior prevalência de ansiedade (39,4%) e depressão 

(24,4%) do que o grupo controle, além de um maior risco de 

apresentarem comportamentos suicidas (STEFANELLO et al., 2011). 

Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais, 5ª edição (DSM-5), a característica essencial de um Episódio 

Depressivo Maior é um período mínimo de 2 semanas durante as quais 

há um humor deprimido ou perda de interesse ou prazer por quase todas 

as atividades.  Além disso, o indivíduo deve experimentar 

concomitantemente pelo menos 4 dos seguintes sintomas adicionais: 

mudanças no apetite ou peso, sono e na atividade psicomotora; 

diminuição da energia; sentimentos de desvalia ou culpa; dificuldades 

para pensar, concentrar-se ou tomar decisões; ou pensamentos 
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recorrentes sobre morte ou ideação suicida, planos ou tentativas de 

suicídio. O episódio deve ser acompanhado por sofrimento ou prejuízo 

funcional clinicamente significativo nesse período. 

Em comparação com outras síndromes epilépticas, pacientes 

refratários com ELTM-EH possuem um risco maior de desenvolver 

comorbidade psiquiátrica ao longo da vida (GAITATZIS et al., 2004). A 

depressão é frequente em ELT e a associação entre esses dois distúrbios 

tem sido um aspecto de grande interesse na comunidade médica não 

apenas para produzir uma maior compreensão desses quadros,  mas 

também para entender a relação entre humor, cognição e o 

funcionamento de estruturas temporais e límbicas. Um estudo publicado 

em 2010 encontrou uma prevalência de 22%  de transtorno depressivo 

maior ao longo da vida desses pacientes e de 14,6%  nos últimos 12 

meses (SANCHEZ-GISTAU et al., 2010). 

Algumas estruturas cerebrais estão envolvidas tanto na ELT 

quanto na depressão indicando que pode haver uma relação bidirecional 

entre ambas as condições. Dentre as regiões de interesse em ambos os 

diagnósticos se encontram estruturas do lobo temporal, particularmente a 

amigdala e o hipocampo, o lobo frontal e importantes estruturas límbicas 

subcorticais como os gânglios da base e o tálamo, assim como também a 

circuitaria envolvida nessas regiões (GARCIA, 2012). Estudos de 

neuroimagem utilizando a tomografia de emissão de pósitrons com 

fluorodesoxiglicose (FDG-PET) em pacientes com ELT que apresentam 

comorbidade psiquiátrica demonstram a presença de hipometabolismo 

orbito-frontal ipsilateral à região epileptogênica (SALZBERG et al., 

2006). 

Como mencionado anteriormente, os transtornos de ansiedade são 

comuns em pacientes com epilepsia. Os sentimentos associados podem 

ser medo, preocupação excessiva, desânimo e várias reações fisiológicas 

de estresse, destacando-se taquicardia,  hipertensão, náuseas, dificuldade 

para respirar, perturbação do sono, etc. A ansiedade pode ser adaptativa 

se motivar comportamentos de enfrentamento eficazes, proporcionando 

reações de defesa em resposta aos perigos encontrados no meio 

ambiente. Porém quando ela se torna disfuncional a ponto de perturbar o 

funcionamento adequado do indivíduo, ela se torna um transtorno de 

ansiedade  (ANGELOTTI, 2007). O DSM-5 inclui nessa categoria os 

seguintes tipos de transtornos: transtorno de ansiedade de separação; 

mutismo seletivo; fobia específica; transtorno de ansiedade social (fobia 

social); transtorno de pânico; agorafobia; transtorno de ansiedade 

generalizada; transtorno de ansiedade devido outra condição médica; 
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outro transtorno de ansiedade especificado; transtorno de ansiedade não 

especificado. 

Assim como a depressão, os transtornos de ansiedade têm um 

impacto crítico na vida desses pacientes com epilepsia. Mesmo após a 

definição do diagnóstico e do tratamento adequado, o medo de crises 

futuras, dos efeitos adversos causados pelo tratamento medicamentoso, 

da progressão da doença e o seu estigma podem interferir no controle 

dos sintomas e na remissão desse diagnóstico (BEYENBURG et al., 

2005). Alguns autores reforçam múltiplas hipóteses neurobiológicas 

comuns à epilepsia e a ansiedade, incluindo anormalidades em sistemas 

de neurotransmissão e o envolvimento de estruturas límbicas, como a 

amigdala (BEYENBURG et al., 2005; MUNGER CLARY, 2014). 

Por tanto, as comorbidades psiquiátricas em pessoas com 

epilepsia têm implicações terapêuticas e clínicas importantes, já que a 

sua presença pode gerar mais prejuízos e influenciar no tratamento, na 

qualidade de vida e no funcionamento cognitivo, social e ocupacional 

desses pacientes. 

1.5 MITOCÔNDRIAS, CADEIA RESPIRATÓRIA E 

FOSFORILAÇÃO OXIDATIVA 

As mitocôndrias são organelas citoplasmáticas centrais na 

fisiologia celular e cujo principal papel é sintetizar o trifosfato de 

adenosina (ATP), essencial para o funcionamento e sobrevivência 

celular (ZEVIANI; DI DONATO, 2004; GONZALEZ-LIMA; 

BARKSDALE; ROJAS, 2014). Suas funções em neurônios incluem a 

regulação nos níveis de Ca
+2 

, reações de oxirredução (redox), auxilio na 

plasticidade sináptica e a determinação nos processos de apoptose e 

sobrevivência celular (FOLBERGROVÁ; KUNZ, 2012). 

Estas organelas possuem uma estrutura basicamente membranosa, 

sendo envolvidas por duas membranas, ambas com composição 

estrutural e químicas diferentes. A membrana mitocondrial externa é 

permeável a moléculas pequenas e a íons que se movem livremente 

através de canais transmembranas. A membrana interna é menos 

permeável, as únicas moléculas que a cruzam o fazem por meio de 

transportadores específicos. A membrana interna é formada por pregas 
que se expandem na matriz mitocondrial, denominadas de cristas 

mitocondriais e aloja os componentes da cadeia respiratória mitocondrial 

(LEHNINGER; NELSON; COX, 2014) (Figura 1). 
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Figura 1 - Anatomia da mitocôndria. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

A cadeia respiratória mitocondrial é composta por cinco 

complexos enzimáticos (I, II, III, IV e V ou ATP-sintase) multiproteicos 

distribuídos na membrana mitocondrial interna e é um dos processos 

responsáveis pela formação de ATP, através da fosforilação oxidativa 

(LEHNINGER; SMITH, 1949). Os elétrons provenientes do 

Dinucleótideo de Nicotinamida e Adenina (NADH) e do Dinucleótideo 

de Flavina e Adenina (FADH2) derivados do ciclo de Krebs e de outras 

reações catalisadas por desidrogenases são transferidos pela cadeia 

respiratória sofrendo uma série de reações oxidoredutoras ao seu aceptor 

final, o oxigênio molecular. Na reação global catalisada da cadeia 

respiratória mitocondrial, os elétrons se movem do NADH, succinato ou 

outro doador  primário de elétrons, através de flavoproteínas, 

ubiquinonas, proteínas ferro-enxofre e citocromos ao oxigênio. 

Simultaneamente a esses processos, ocorre a translocação de prótons 

através da membrana mitocondrial interna, que gera um gradiente 

eletroquímico (força próton-motriz) ao longo dessa membrana e a 

consequente síntese endergônica de ATP (MITCHELL, 1961; 

LEHNINGER; NELSON; COX, 2014) (Figura 2). 
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Figura 2 - Cadeia Respiratória Mitocondrial 

 
Fonte: Elaboração própria. 

O Complexo I também conhecido por NADH-ubiquinona 

oxidorredutase é o maior componente proteico presente na membrana 

mitocondrial interna, composto por sete unidades codificadas pelo DNA 

mitocondrial e por pelo menos trinta e nove codificadas pelo DNA 

nuclear (ZEVIANI; DI DONATO, 2004). Catalisa dois processos 

simultâneos e obrigatoriamente acoplados, a transferência de um íon 

hidreto de NADH para a ubiquinona e a transferência de quatro prótons 

por par de elétrons da matriz ao espaço intermembrana. O fluxo de 

prótons produz um potencial eletroquímico através da membrana que 

impulsiona a síntese de ATP. 

O Complexo II ou succinato-ubiquinona oxidorredutase, é 

composto por quatro subunidades codificadas pelo DNA nuclear. Este 

complexo realiza a oxidação de FADH2 derivado principalmente do 

ciclo de Krebs. Nesse processo, os elétrons se movimentam do succinato 

ao FAD e então através de sítios de ferro-enxofre para a ubiquinona 

(LEHNINGER; NELSON; COX, 2014) . 

O Complexo III ou ubiquinona-citocromo c oxidorredutase acopla 

a transferência de elétrons provindos da ubiquinona para o carreador 

móvel de elétrons, o citocromo c que é uma proteína solúvel do espaço 

intermembrana, com o transporte vetorial de prótons da matriz para o 

espaço intermembrana. Este complexo é um dímero de monômeros 

idênticos, cada um composto por onze subunidades diferentes. O centro 

funcional de cada monômero é constituído por três subunidades que 

contém centros redox utilizados na geração de energia: o citocromo b, o 
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único codificado pelo genoma mitocondrial, um centro de ferro-enxofre 

e o citocromo c1. A estrutura dimérica é essencial para o funcionamento 

do Complexo III, pois a interface entre os monômeros forma uma 

“caverna” no meio da membrana que contém sítios de ligação para a 

ubiquinona permitindo com que esta se movimente livremente da matriz 

ao espaço intermembrana, à medida que lança elétrons e prótons através 

da membrana mitocondrial interna (LEHNINGER; NELSON; COX, 

2014) . 

O Complexo IV conhecido também por citocromo c-oxidase é 

uma enzima grande localizada na membrana mitocondrial interna, 

composta por treze subunidades polipeptídicas. O centro catalítico da 

enzima é formado por três subunidades que são essenciais para o 

funcionamento mitocondrial. A subunidade I contém grupamentos heme 

e um íon cobre (CuB), a subunidade II contém um centro binuclear (CuA) 

e a subunidade III não apresenta grupamento prostético, apenas favorece 

o rápido movimento de prótons através da subunidade II e a estabilidade 

estrutural. Esse complexo transporta elétrons do citocromo c ao oxigênio 

molecular através das subunidades II e I (LEHNINGER; NELSON; 

COX, 2014). 

O Complexo V ou ATP-sintase é composto por duas subunidades 

codificadas pelo DNA mitocondrial (ATPase 6 e 8) e por pelo menos 

treze codificadas pelo DNA nuclear. É formado por F1-ATPase, um 

componente catalítico localizado na matriz mitocondrial, e por uma 

proteína hidrofóbica integral à membrana a qual contém um canal de 

prótons, F0-ATPase. O gradiente eletroquímico gerado pela cadeia 

mitocondrial transportadora de elétrons durante a transferência de 

elétrons ao oxigênio cria uma polarização na membrana interna que 

retornará ao seu estado inicial pelo fluxo de prótons através do poro F0-

ATPase. Esse fluxo de prótons conduz a condensação de ADP e fosfato, 

em ATP (ZEVIANI; DI DONATO, 2004). 

O cérebro possui uma alta taxa metabólica e a parte central dessa 

maquinaria reside nas mitocôndrias, sendo que estas possuem a função 

conhecida de obtenção de energia através do ciclo de Krebs e da 

fosforilação oxidativa além de desempenhar papéis adicionais na 

citoproteção e na plasticidade neuronal. Por tanto, as funções neuronais 

são singularmente sensíveis a qualquer disfunção dessa organela 

(BATANDIER et al., 2014; GONZALEZ-LIMA; BARKSDALE; 

ROJAS, 2014). 

Essas organelas são centrais em padrões de morte e sobrevivência 

celular, pois além de estarem envolvidas no metabolismo pela obtenção 

de energia, são responsáveis pela síntese de algumas biomoléculas, no 
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controle na homeostase intracelular de Ca
+2

 e são fontes importantes na 

formação de espécies reativas de oxigênio. Para isso, estão sob extensivo 

controle metabólico, tanto de biogênese quanto de remoção, que é 

indispensável para a manutenção do adequado funcionamento celular ( 

GREEN; GALLUZZI; KROEMER, 2014; DAWSON; DAWSON, 

2017). 

Por diferentes motivos, as mitocôndrias são consideradas 

organelas dinâmicas. Primeiro, sua forma e o seu tamanho são variáveis 

e controladas por processos de fusão e fissão. Segundo, elas são 

transportadas ativamente nas células e podem definir a distribuição 

subcelular. Por último, sua estrutura interna pode mudar em resposta ao 

seu estado fisiológico. Esse dinamismo  mitocondrial é muito importante 

para o seu estado operacional e defeitos nesse aspecto podem ocasionar 

a apoptose e o desenvolvimento de algumas doenças, como as 

neurológicas e neurodegenerativas (DETMER; CHAN, 2007). 

1.6  METABOLISMO MITOCONDRIAL, EPILEPSIA E COGNIÇÃO 

Prejuízos no metabolismo mitocondrial estão relacionados a 

alguns transtornos neurológicos como a doença de Alzheimer, doença de 

Parkinson e traumatismo cranioencefálico (BEAL, 2004; ROWLEY et 

al., 2015). Atualmente, o papel desse aspecto também  na epilepsia tem 

recebido atenção de alguns pesquisadores, os quais destacam que 

mudanças nesse sistema parecem ocorrer pelo aumento do metabolismo 

ou pela utilização de glicose durante as crises epilépticas, assim como  

pelo marcado hipometabolismo no período interictal (CHUGANI; 

RINTAHAKA; SHEWMON, 1994; LEE et al., 2012). 

Evidências em relação à disfunção mitocondrial na epilepsia vêm 

da observação de que mudanças metabólicas e bioenergéticas ocorrem a 

partir das crises e durante diferentes fases da epilepsia crônica. 

Adicionalmente, estudos experimentais demonstram que déficits na 

respiração mitocondrial são encontrados em modelos de epilepsia e que 

a formação de espécies reativas de oxigênio podem contribuir para esse 

processo devido à sensibilidade do funcionamento mitocondrial aos 

danos oxidativos ( WALDBAUM; PATEL, 2010; ROWLEY et al., 

2015). No entanto, os mecanismos moleculares pelos quais as disfunções 
nessas organelas favorecem as crises e os prejuízos pautados nesse 

distúrbio permanecem incertos. 

A fosforilação oxidativa realizada pelas mitocôndrias é um 

processo responsável pelo extenso consumo de glicose em humanos. 

Uma das técnicas mais utilizadas e bem estabelecidas para medir os 
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índices metabólicos de glicose no cérebro é a FDG-PET  (CHUGANI; 

PHELPS; MAZZIOTTA, 1987). Essa técnica vem sendo utilizada tanto 

na prática clínica quanto em pesquisas, em pacientes com ELTM-EH a 

mais de 30 anos, permitindo a localização e a lateralização do foco 

epiléptico. Na epilepsia, mudanças nos padrões metabólicos são 

associadas a múltiplos fatores, como ao volume hipocampal, a perda 

neuronal,  redução na densidade e atividade sináptica e  sintomatologia 

ictal (CHASSOUX et al., 2016). 

Estudos recentes indicam a presença de hipometabolismo, 

identificado por FDG-PET, em áreas epileptogênicas, relacionando a 

duração da epilepsia, aos prejuízos neuropsicológicos identificados em 

pacientes com ELTM-EH, bem como ao processo de lateralização 

funcional da memória (NICKEL et al., 2003; AKMAN et al., 2010; 

KNOPMAN et al., 2015; CHASSOUX et al., 2016). 

Além disso, alguns estudos destacam a relação entre as disfunções 

mitocondriais e a epilepsia, salientando o papel patológico das 

mitocôndrias na geração das crises e na epileptogênese, destacando que 

essas organelas estão intimamente envolvidas em padrões fisiológicos de 

morte celular (KUDIN et al., 2009; FOLBERGROVÁ; KUNZ, 2012). A 

perda celular progressiva, comum em pacientes com ELTM-EH, pode 

estar relacionada à refratariedade ao tratamento farmacológico e ao 

prejuízo cognitivo identificado nesses pacientes, condições que 

provocam consequências comportamentais e sociais devastadoras. 

Assim pode-se afirmar que a disfunção metabólica é um mecanismo 

fisiopatológico importante envolvido na ELTM-EH, no entanto a sua 

contribuição no declínio cognitivo dos pacientes continua incerta. 

1.7 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

A epilepsia é uma condição médica crônica na qual 20% dos 

pacientes apresentam crises que não respondem  ao tratamento 

medicamentoso. A ELTM-EH é a forma mais comum de epilepsia 

remediável cirurgicamente. O  procedimento consiste na ressecção de 

parte do córtex temporal anterior, da amigdala e do hipocampo pode 

eliminar ou reduzir de maneira significativa a expressão das crises o que 

afeta positivamente diversos aspectos da vida desses indivíduos. 
A ELTM-EH está associada a prejuízos cognitivos característicos 

de disfunções do lobo temporal, como memória e linguagem, e a alguns 

transtornos psiquiátricos. Dentre as comorbidades psiquiátricas mais 

frequentes, estão o transtorno de ansiedade e  depressão. Esses aspectos 

neuropsicológicos e psiquiátricos têm implicações clínicas e terapêuticas 
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eminentes, pois estão relacionados a prejuízos funcionais, a resposta 

adequada ao tratamento, ao controle das crises e a qualidade de vida dos 

pacientes e de seus familiares. 

Estudos que utilizam FDG-PET em pacientes com ELTM-EH 

mostram a presença de hipometabolismo nas regiões epileptogênicas e o 

relacionam ao desempenho cognitivo e à presença de comorbidades 

psiquiátricas, como depressão e transtornos de ansiedade, sugerindo que 

anormalidades metabólicas energéticas podem estar presentes nesses 

indivíduos. 

O cérebro possui uma alta taxa metabólica e as mitocôndrias são 

organelas que desempenham um importante papel no metabolismo 

celular pela obtenção de ATP através da fosforilação oxidativa, um 

processo executado pela cadeia respiratória mitocondrial.  

Portanto, compreender alguns padrões moleculares bioenergéticos 

que possam estar relacionados a fisiopatologia, aos prejuízos cognitivos 

e aos transtornos psiquiátricos presentes nesses indivíduos é de extrema 

relevância não apenas por proporcionar a expansão do conhecimento  em 

relação  a natureza desses aspectos,  mas também  por auxiliar na 

possibilidade da descoberta de novos alvos neuroprotetores à essa 

condição neurológica. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Investigar a associação entre o desempenho cognitivo, o 

diagnóstico psiquiátrico e a atividade das enzimas da cadeia respiratória 

mitocondrial, em amostras de tecido cerebral humano do córtex 

temporal, amigdala e hipocampo de pacientes com ELTM-EH refratários 

ao tratamento medicamentoso. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Examinar as características clínicas e demográficas de 

pacientes com ELTM-EH. 

- Investigar o desempenho cognitivo de pacientes com ELTM-

EH através de instrumentos neuropsicológicos específicos e 

comparar com o grupo controle. 

- Definir a natureza e a frequência de transtornos psiquiátricos 

na amostra estudada. 

- Avaliar a atividade de algumas enzimas da cadeia 

respiratória mitocondrial em estruturas límbicas e 

neocorticais de pacientes com ELTM-EH. 

- Examinar o conteúdo da proteína mitocondrial Mfn1 

(mitofusina 1) na região do hipocampo para controlar a 

variação da massa mitocondrial entre as amostras. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 PACIENTES 

Este é um estudo observacional e transversal, realizado com 32 

(trinta e dois) pacientes adultos com diagnóstico de ELTM-EH 

refratários ao tratamento medicamentoso e tratados cirurgicamente no 

período de fevereiro de 2009 a dezembro de 2012, no Centro de 

Epilepsia de Santa Catarina (CEPESC)  localizado no Hospital 

Governador Celso Ramos, na cidade de Florianópolis.  

No período de estudo, foram submetidos à cirurgia, 35 (trinta e 

cinco) pacientes. Destes, após homogeneização da amostra, 32 (trinta e 

dois) permaneceram no estudo para posterior análise bioquímica dos 

parâmetros alvo deste trabalho, as demais foram excluídas devido à 

quantidade insuficiente de material ou por problemas técnicos que 

impossibilitaram a sua eficaz mensuração. 

O diagnóstico de ELTM-EH foi realizado através da obtenção de 

uma completa história médica, exame neurológico, avaliação 

psiquiátrica e neuropsicológica, semiologia das crises epilépticas, análise 

de vídeo-EEG interictal e ictal, imagem de ressonância nuclear 

magnética consistente com ELTM-EH. 

As amostras do tecido cerebral dos pacientes, do córtex temporal, 

amígdala e hipocampo foram coletadas durante o procedimento 

cirúrgico. 

A figura 3 demonstra, resumidamente, o fluxograma de inclusão 

dos pacientes no presente estudo. 

As variáveis clínicas avaliadas foram: idade, anos de educação, 

sexo, dominância manual, lado da esclerose hipocampal, duração da 

epilepsia (em anos) e idade do início da epilepsia (crises recorrentes). 

Os pacientes considerados sob tratamento com monoterapia 

utilizavam apenas uma DAE. Os sujeitos que faziam  uso de duas ou 

mais DAEs, associadas ou não ao uso de benzodiazepínicos (BDZs), 

eram classificados sob tratamento com  politerapia. As medicações 

antiepiléticas utilizadas foram: fenitoína (PHT), carbamazepina (CBZ), 

fenobarbital (PB), lamotrigina (LTG), oxcarbamazepina (OXCBZ), 

ácido valpróico (VPA) e topiramato (TPM). Os BDZs utilizados foram o 
clobazam ou clonazepam. 
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Figura 3 - Fluxograma da Inclusão dos pacientes no estudo e análise dos 

resultados. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria. 
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3.1.1 Critérios de Inclusão 

Os pacientes que preencheram os seguintes critérios foram 

incluídos no estudo: 

- Semiologia de convulsões consistente com ELTM-EH, 

geralmente com mal estar epigástrico ascendente autônomo 

ou auras psíquicas, seguido de parada comportamental, 

turvação progressiva da consciência e/ou automatismos oro-

alimentares e manuais; 

- Pacientes refratários ao tratamento medicamentoso com 

DAEs orais e com indicação de cirurgia para controle da 

epilepsia; 

- Ausência de lesão estrutural diferente de atrofia e aumento 

do sinal na formação do hipocampo, identificado por 

ressonância nuclear magnética; 

- Picos interictais anteriores ou mesiais; 

- Monitoramento de vídeo EEG consistentes com epilepsia do 

lobo temporal; 

- Presença de amostras coletadas e processadas para análise de 

componentes da cadeia respiratória mitocondrial; 

- Concordância e assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE). 

3.1.2 Critérios de Exclusão 

- Diagnóstico de uma síndrome epiléptica diferente da ELTM-

EH unilateral; 

- Anormalidades neurológicas focais no exame físico; 

- Deficiência Intelectual  com comprometimento cognitivo 

constatado através da avaliação neuropsicológica e 

psiquiátrica; 

- Sintomas psicóticos agudos, detectados através da avaliação 

psiquiátrica; 

- Picos do EEG interictal extra-temporais ou generalizadas; 

- Amostra insuficiente ou com problemas técnicos para a 

análise de componentes da cadeia respiratória mitocondrial. 

- Recusa ou incapacidade de compreender o TCLE. 
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3.2 GRUPO CONTROLE 

A avaliação Neuropsicológica foi realizada em 21 (vinte e um) 

sujeitos controles, todos pareados com os pacientes com ELTM-EH para 

as variáveis  sexo, dominância manual,  idade e escolaridade (em anos). 

Os sujeitos foram recrutados durante o período em que foi 

realizado o estudo, por conveniência. Eram  pessoas que acompanhavam  

pacientes de outros ambulatórios clínicos e não apresentavam histórico 

de nenhum diagnóstico psiquiátrico ou neurológico. 

3.3 AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA 

A avaliação neuropsicológica foi realizada por uma 

neuropsicóloga especialista e com experiência clínica, que não possuía 

conhecimento prévio em relação às variáveis clínicas, laboratoriais e 

neurocirúrgicas dos pacientes. Os pacientes eram avaliados 

individualmente no Hospital Governador Celso Ramos, em média dois 

meses antes da cirurgia (variação de um a quatro meses) e cada 

avaliação tinha duração, em média, de duas horas e meia. 

Caso o paciente não estivesse disposto ou apresentasse alguma 

crise durante a avaliação, a testagem era interrompida e realizada no 

momento em que estivesse se sentindo melhor. 

A bateria de testes utilizada foi selecionada a partir da literatura 

existente e com base na experiência da equipe de neuropsicologia. 

A avaliação neuropsicológica incluiu os seguintes testes: Fluência 

verbal (FAR) e categórica (LEZAK; HOWIESON; LORING, 2004), 

Teste de Nomeação de Boston - Boston Naming Test (BNT) (MANSUR 

et al., 2006), Teste de Aprendizagem  Auditivo-verbal de Rey - Rey 

Auditory Verbal Learning Test (RAVLT-Total, RAVLT-Imediata, 

RAVLT-Tardia e RAVLT-Reconhecimento) (LEZAK; HOWIESON; 

LORING, 2004), subtestes da Escala de Memória de Wechsler III 

(WMS-III): Memória Lógica 1º evocação (ML 1a), Memória Lógica I 

(ML I), Memória Lógica II (ML II) (WECHSLER, 1997), subtestes do 

Escala de Inteligência de Wechsler para Adultos III (WAIS-III): Dígitos, 

Semelhanças, Vocabulário, Informação, Completar figuras, Raciocínio 

Matricial e Cubos (WECHSLER, 2004) e Figura Complexa de Rey - 

Rey-Osterrieth Complex Figure (ROCF-Cópia, ROCF-Imediata e 

ROCF-Tardia) (LEZAK; HOWIESON; LORING, 2004) (Tabela 1). 
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3.3.1 Testes Cognitivos e Funções Avaliadas 

Linguagem 

Teste de Nomeação de Boston (BNT): Um dos testes mais 

utilizados para avaliar a capacidade de nomeação por confrontação 

visual é o BNT. É composto por 60 itens desenhados em preto e branco, 

os quais devem ser identificados pelo examinando. É um teste que 

possibilita a detecção de afasia ou alteração da linguagem (MANSUR et 

al., 2006). 

Fluência Verbal Fonética e Categórica (FAR e Animais): Os 

testes de fluência verbal ou “produção controlada de palavras” fonéticas 

ou semânticas são indicativos de disfunção da expressão verbal e de 

funções executivas. Apontam para alterações associadas a áreas frontais 

e temporais do hemisfério cerebral dominante. Avaliam a capacidade de 

gerar e monitorar palavras utilizando estratégias e inibição de respostas 

irrelevantes em tempo limitado. No presente estudo, a fluência fonêmica 

foi testada solicitando ao paciente que dissesse em 60 segundos o 

máximo de palavras que conseguisse começando com três letras padrão, 

uma letra de cada vez; a soma do número de palavras para cada letra foi 

o escore total. Já para a fluência semântica, foi solicitada a produção do 

máximo de nomes de animais, também em 60 segundos. 

WAIS-III - Vocabulário: Avalia a capacidade de derivar 

significado de palavras, incluindo a capacidade de aprendizagem, o 

acumulo de informação de conceitos e o desenvolvimento da linguagem. 

No presente estudo, 33 palavras de dificuldade de definição crescente 

foram apresentadas uma de cada vez, oralmente e por escrito, e o 

significado foi perguntado ao paciente. Uma definição aceitável recebeu 

um ou dois pontos, dependendo da exatidão.  Lesões no hemisfério 

esquerdo são mais prováveis de causar prejuízo de vocabulário 

(LEZAK; HOWIESON; LORING, 2004). 

WAIS-III - Semelhanças: trata-se de um teste de formação de 

conceitos verbais, a capacidade de raciocínio abstrato e a formação de 

conceitos no qual o indivíduo é instruído a explicar o que duas palavras 

têm em comum em termos de significado. Nesse teste, o prejuízo é mais 

comum quando regiões temporais esquerdas e em áreas frontais 

(LEZAK; HOWIESON; LORING, 2004). 

WAIS-III - Informações: Neste subteste é realizada uma série de 

perguntas que examinam conhecimentos gerais sobre eventos, lugares, 

objetos e pessoas comuns. O prejuízo marcante nesse teste está 
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relacionado ao envolvimento do hemisfério esquerdo (LEZAK; 

HOWIESON; LORING, 2004). 

Memória Declarativa Verbal 

O Teste de Aprendizagem Auditivo-verbal de Rey (RAVLT): é 

um teste envolvendo uma lista de palavras, criado  na década de 1960 

para avaliação da memória verbal episódica. O teste é bastante utilizado 

por sua capacidade de fornecer informações sobre diferentes aspectos da 

memória, incluindo a eficiência da aprendizagem, os efeitos de 

interferências, a evocação de curto e longo prazo, e a capacidade de 

reconhecimento. É sensível às deficiências de memória encontradas em 

vários grupos de pacientes, sendo bastante útil para o diagnóstico 

diferencial nos distúrbios de memória (LEZAK; HOWIESON; 

LORING, 2004). No presente estudo, uma lista padrão de 15 palavras foi 

lida pausadamente e imediatamente, foi solicitado ao paciente que 

dissesse o máximo de palavras da lista que lembrasse. A seguir foi lida 

outra lista de palavras e solicitado ao paciente que a evocasse, como 

distração. O procedimento foi então repetido mais vezes. O número total 

de palavras corretamente evocadas foi anotado. Após cerca de 30 

minutos, a evocação da primeira lista foi solicitada mais uma vez e 

anotada. 

Memória Lógica: A Escala de Memória de Wechsler III (WMS-

III) é uma das escalas mais utilizadas em protocolos nacionais e 

internacionais para a avaliação de memória, em partes ou na versão 

completa. O teste de memória lógica trata-se de um teste de evocação de 

histórias desenhado para refletir o desempenho da memória para as 

demandas cotidianas relacionadas à aquisição de informações relevantes 

a partir do conteúdo de conversas e dos meios de comunicação (LEZAK; 

HOWIESON; LORING, 2004). Cada história é lida separadamente, de 

forma pausada, seguida da evocação imediata (memória de curto prazo) 

pelo sujeito, que deve reproduzir o texto o mais fielmente possível. 

Solicita-se nova evocação das mesmas histórias após 30 minutos 

(memória tardia). 

Memória Declarativa Não Verbal 

ROCF- Imediata e Tardia: O teste de Figura Complexa de Rey foi 

desenvolvido em 1941 por André Rey e é um teste neuropsicológico 

bastante aplicado mundialmente devido a sua capacidade de abranger 

diversos domínios cognitivos como memória não verbal, visual, 

capacidade de planejamento, praxia construtiva etc. Nesse teste é 
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apresentada uma figura ao sujeito e é solicitado que ele copie a figura da 

melhor forma possível. Logo após, retira-se a figura e pede-se para que 

ele reproduza a figura de memória, sem olhar a figura original. Após 30 

minutos, é feita uma recuperação tardia e pede-se para que ele reproduza 

novamente a figura de memória (FUENTES et al., 2008). 

Atenção e Memória de Trabalho 

WAIS-III- Dígitos: Utilizado para avaliar a memória operacional 

que se refere a um armazenamento temporário das informações. A 

manipulação da informação na memória operacional permite às pessoas 

realizar tarefas complexas como compreensão, raciocínio e aprendizado 

(LEZAK; HOWIESON; LORING, 2004). Nesse teste, o indivíduo deve 

repetir oralmente séries de dígitos apresentadas também oralmente pelo 

entrevistador. Há dois subtestes, de evocação direta e indireta, que 

envolvem diferentes atividades mentais que podem ser afetadas por 

danos cerebrais. Essas tarefas têm diferenças em termos de substratos 

cognitivos e neurofuncionais. A tarefa direta depende primariamente da 

atenção, enquanto que a tarefa reversa também envolve memória de 

trabalho. A repetição de dígitos tende a ser vulnerável ao envolvimento 

do hemisfério esquerdo (LEZAK; HOWIESON; LORING, 2004). 

Capacidades Motoras, Visuoespaciais e Visuoperceptuais 

WAIS-III- Cubos: O indivíduo deve reproduzir figuras 

geométricas com cubos com faces de duas cores. É um teste não verbal 

que envolve habilidades de percepção, organização visuoespacial e 

execução motora, realizado através da tarefa de montagem de figuras 

abstratas. Vários tipos de doenças cerebrais podem comprometer o 

desempenho no teste, mas o prejuízo é mais marcante nas lesões do 

hemisfério direito, particularmente em regiões parietais posteriores 

(LEZAK; HOWIESON; LORING, 2004). 

WAIS-III- Raciocínio Matricial: Neste subteste, pede-se ao 

sujeito que complete o uma figura escolhendo uma entre cinco 

alternativas. Avalia a resolução de problemas, o raciocínio indutivo e 

lógico não verbal, habilidade espacial, o processamento e a organização 

perceptual e a inteligência fluída (LEZAK; HOWIESON; LORING, 

2004). 

WAIS-III- Completar Figuras: Neste subteste é mostrado ao 

sujeito uma série de figuras por  20 segundos e solicita-se que determine 

o que de mais relevante está faltando na figura. É uma medida que 

examina a percepção e síntese visual, concentração e organização. O 
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desempenho nesse teste está mais relacionado ao hemisfério direito do 

cérebro (LEZAK; HOWIESON; LORING, 2004). 

ROCF- Cópia: Figura de Rey- cópia (conforme descrito 

anteriormente). 

Tabela 1 - Testes Neuropsicológicos e seus respectivos domínios cognitivos 

Domínio Cognitivo Testes Neuropsicológicos Referência 

Memória Declarativa WMS-III Memória 

 Lógica 1a Recall 

WECHSLER, 1997 

WMS-III Memória 

 Lógica I 

WECHSLER, 1997 

WMS-III Memória 

 lógica II 

WECHSLER, 1997 

RAVLT
 
- Total LEZAK, 2004 

 RAVLT
 
- Imediata LEZAK, 2004 

RAVLT - Tardia LEZAK, 2004 

RAVLT
 
Reconhecimento LEZAK,2004 

ROCF - Imediata LEZAK, 2004 

ROCF
 
- 

 
Tardia LEZAK, 2004 

   

Atenção e Memória 

de Trabalho 

WAIS-III Dígitos WECHSLER, 2004 

   

Linguagem Boston Naming Test MANSUR, 2006 

Fluência Categórica LEZAK, 2004 

FAR LEZAK, 2004 

WAIS-III Vocabulário  WECHSLER, 2004 

WAIS-III  Semelhanças WECHSLER, 2004 

WAIS-III  Informações WECHSLER, 2004 

   

Habilidades 

Visuoespacial, 

visuoperceptual e 

motora  

WAIS-III Cubos WECHSLER, 2004 

WAIS-III Matrizes WECHSLER, 2004 

WAIS-III Completar Figuras WECHSLER, 2004 

ROCF
 
- Cópia LEZAK, 2004 

Fonte: Elaboração própria. 

3.4 AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA 

As avaliações psiquiátricas foram realizadas no período pré-

cirúrgico através de uma entrevista padronizada feita por um psiquiatra 

com experiência clínica em pacientes com epilepsia. Os pacientes foram 

avaliados primeiro individualmente e depois na presença de seus 

cuidadores ou familiares, como descrito anteriormente pelo nosso grupo 

de pesquisa (GUARNIERI et al., 2005, 2009). A entrevista teve duração 
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média de 120 minutos. Foram incluídos no presente estudo pacientes 

com diagnóstico de Eixo I de acordo com os critérios do DSM-IV-TR: 

1. Sem diagnóstico Psiquiátrico; 

2. Transtorno Depressivo Maior; 

3. Transtornos de Ansiedade. 

3.5 PROTOCOLO DE ANESTESIA, CIRURGIA E AMOSTRA DO 

TECIDO CEREBRAL 

A anestesia foi induzida com  propofol (2 mg/kg, EV bolus), 

fentanil (2 mg/kg, EV bolus). Foi mantida com remifentanil na bomba 

de infusão (0,1 a 0,2 ug/kg, EV) e isofluorano inalado (0,5 a 0,6 CAM). 

Os pacientes receberam infusão salina isotônica continua a uma 

taxa de 1,2 mL/kg/hora, mais a metade do volume da diurese. Foi 

realizada profilaxia antibiótica com cefalotina (30 mg/kg) 30  minutos 

antes da anestesia e repetida 4 horas após a primeira dose. 

Vinte e um pacientes receberam uma dose única de dexametasona 

(10 mg, EV, em bolus) imediatamente após a intubação. Esta foi 

introduzida pela equipe de anestesiologia como terapia anti-inflamatória 

adjuvante. Essa modificação não foi baseada em quaisquer variáveis 

clínicas ou laboratoriais dos pacientes, apenas ocorreu por mudanças na 

literatura médica corrente. 

Todos os tratamentos com DAEs foram mantidos até a cirurgia 

(dose pré-operatória até às 6:00 da manhã) e reintroduzidos o mais 

rápido possível, após o paciente acordar da anestesia. 

Os procedimentos cirúrgicos e a coleta de tecido cerebral foram 

realizados pelo mesmo neurocirurgião (M.N.L.) e pesquisador (R.W.). 

No processo cirúrgico, o neurocirurgião ressecou um máximo de 

4 cm do lobo temporal látero-anterior, incluindo giro temporal médio e 

inferior. Antes da ressecção cortical temporal, uma amostra cortical de 

0,5 a 1 cm
2
 do córtex temporal médio (localizada 3 cm posterior ao lobo 

temporal) foi delicadamente dissecada da substância branca com um 

bisturi, sem termo coagulação. Depois de avaliar a região temporal 

mesial, foram coletados 2/3 da amígdala por meio de pinças e sem termo 

coagulação. Após a ressecção da amígdala, o hipocampo foi removido 

"em bloco" e a cabeça do hipocampo foi dissecada em vidro refrigerado 

com gelo e congelada em nitrogênio líquido. O período de tempo de 

manipulação do hipocampo, desde que o neurocirurgião começou a 

eletrocoagulação bipolar do suprimento vascular do hipocampo até sua 

ressecção completa, também foi anotado. 
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O tecido cerebral foi obtido a partir da área removida para o 

tratamento cirúrgico da epilepsia do paciente. Todas as amostras 

teciduais foram congeladas em nitrogênio líquido imediatamente após a 

coleta e, em seguida, transferidas para um congelador a -80°C para 

posteriores análises bioquímicas. O período de tempo desde o início da 

anestesia até o momento em que cada amostra foi congelada foi anotado. 
Nenhuma complicação transoperatória foi relatada nos pacientes 

do estudo. 

3.6 PREPARAÇÃO TECIDUAL E HOMOGENEIZAÇÃO 

As amostras foram pesadas e homogeneizadas mecanicamente em 

quatro volumes (v/v) de Tris 50 mM, pH 7,0, EDTA 1,0 mM, NaF 100 

mM, PMSF 0,1 mM, Na3VO4 2,0 mM, 1% de Triton X-100, 10% de 

glicerol e coquetel inibidor de protease (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, 

EUA), usando um tipo de vidro moído Potter-Elvejhem 

homogeneizador. 

Os homogeneizados foram colocados em gelo durante 10 min e 

centrifugados a 3000 xg a 4°C. Uma parte do sobrenadante foi utilizada 

para medir as atividades dos complexos mitocondriais. 

3.7 ATIVIDADE ENZIMÁTICA DA CADEIA RESPIRATÓRIA 

MITOCONDRIAL 

A atividade dos complexos mitocondriais foi medida 

espectrofotometricamente utilizando um espectrofotômetro Varian Cary 

50 com controle de temperatura (Varian Inc., Palo Alto, CA, EUA). A 

atividade do Complexo I foi medida por meio da taxa de redução 

ferricianeto dependente de NADH a 420 nm (CASSINA; RADI, 1996). 

As atividades da succinato-2,6-dicloroindofenol (DCIP)-oxidorreductase 

(Complexo II) e da succinato de oxidorredutase de fenazina (succinato-

desidrogenase - SDH; Complexo II) foram determinados de acordo com 

o método de Fischer et al, 1985. A oxidase de citocromo c (Complexo 

IV) foi analisada de acordo com Rustin et al, 1994. Os métodos descritos 

para medir essas atividades foram ligeiramente modificados conforme 

detalhado em um trabalho publicado anteriormente por nosso grupo 
(LATINI et al., 2005). As atividades das enzimas foram calculados 

como μ ou ηmol.min-1.mg-1 proteína. 
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3.8 ANÁLISE DE WESTERN BLOT 

As amostras do hipocampo de vinte e quatro pacientes (n = 24) 

foram homogeneizadas pelo mesmo profissional no mesmo dia, 

colocadas em nitrogênio liquido e armazenadas a – 80 
o
C até o momento 

de serem analisadas. 

As amostras foram homogeneizadas em 2,5 volumes de 50 mM 

Tris em pH 7,0, contendo 1 mM EDTA, 100 mM NaF, 0,1 mM PMSF, 2 

mM Na3VO4, 1% Triton X-100, 10% glicerol e coquetel inibidor de 

protease (Roche, Mannheim, Alemanha). Depois as amostras foram 

centrifugadas a 10.000 x g por 10 minutos a 4 °C e fervidas a 100 °C 

durante 5 minutos. O conteúdo da proteína Mfn1 foi quantificado pelo 

método de Lowry (LOWRY et al., 1951). As amostras eram diluídas em 

25% mM Tris (pH 6,8, com 40 % de glicerol e bromofenol azul) e 8% 

de β-mercaptoetanol. Uma alíquota de 50 μg do total da proteína foi 

submetida à eletroforese em 12% de gel de poliacrilamida (SDS), sob 

condições redutoras e transferidas para membranas de nitrocelulose. As 

membranas foram incubadas durante a noite com anticorpo primário, 

anti-Mfn1 (1:2,000; Cell Signalling; Danvers, USA).  Posteriormente, as 

membranas foram expostas ao anticorpo secundário (anticorpo de rato 

1:2,000; Cell Signalling; Danvers, USA). Os complexos imunes eram 

visualizados utilizando o sistema ECL quimioluminescência (GE, 

Healthcare, São Paulo, SP, Brasil). As membranas foram removidas e o 

conteúdo do anticorpo anti-Actina (1:1000; Sigma, Saint Louis, USA) 

foi avaliado para verificar a sua uniformidade. 

Para controlar a quantidade de células gliais e neuronais entre as 

amostras (n = 32), na região do córtex temporal, da amigdala e do 

hipocampo, foram analisados os níveis de GFAP (immunecontent of 
glial acid fibrilar protein) e de receptores AMPA glutamatérgicos - 

GluR1 também  através de Western Blot. O conteúdo de proteína foi 

determinado pelo método descrito por Peterson et al 1977. As 

membranas foram incubadas durante a noite com anticorpos específicos 

(anti-total-GluA1; Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, EUA e 

anti-GFAP; Cell Signaling, Danvers, USA), diluídos em TBS com tween 

(TBS-T) que continha 2% de albumina de soro bovino (BSA) em uma 

diluição 1: 1000. Os filamentos de β-actina e o conteúdo de proteína 

total foram também controlados em todas as amostras analisadas. As 

bandas foram quantificadas utilizando o software Scion Image® 

(Frederick, MD, EUA).  

Com o objetivo de prevenir o viés inter-dia da quantificação do 

western blot, um controle interno (IC) foi utilizado em todas as 
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eletroforeses. O controle interno foi obtido de três poços 

homogeneizados da região do hipocampo, da mesma forma e no mesmo 

tempo que as demais amostras estudadas. 

O pesquisador que realizou as análises bioquímicas desconhecia 

os dados referentes as demais variáveis clínicas dos pacientes. 

3.9 ASPECTOS ÉTICOS 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de ética em Pesquisa em 

Seres Humanos da UFSC, parecer número 365-FR 304969. 

Todos os pacientes e controles, incluídos no estudo, assinaram o 

TCLE, concordando com a participação no estudo. 

3.10 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A comparação entre o desempenho cognitivo de pacientes e o 

grupo controle foi realizada através do Teste t de Student. Este teste 

estatístico foi também utilizado para comparar a atividade das enzimas 

da cadeia respiratória mitocondrial e o lado da esclerose do hipocampo. 

Foi executada análise univariada para investigar a associação 

entre o desempenho dos pacientes nos testes neuropsicológicos (variável 

dependente) e a atividade das enzimas da cadeia respiratória 

mitocondrial (variável independente) em amostras de tecido cerebral nas 

três estruturas investigadas. Nessa análise, os testes que apresentaram 

associação com a atividade dessas enzimas (p ≤ 0,15) foram incluídos na 

análise por regressão linear múltipla. 

A regressão linear múltipla foi realizada com o objetivo de 

identificar as enzimas da cadeia respiratória mitocondrial no córtex 

temporal, hipocampo e amigdala que poderiam predizer o desempenho 

em cada teste cognitivo. 

A associação entre a atividade das enzimas analisadas e a proteína 

mitocondrial Mfn1 também foi determinada por Regressão linear. 

Para investigar a associação entre a atividade das enzimas da 

cadeia respiratória mitocondrial e a presença do diagnóstico psiquiátrico, 

de ansiedade e depressão, nos pacientes foi utilizado o teste do qui-

quadrado para comparar variáveis categóricas. Variáveis contínuas com 
distribuição paramétrica foram analisadas através de ANOVA. Quando 

indicado, a análise por regressão múltipla foi conduzida com o objetivo 

de controlar o desequilíbrio de variáveis clínicas, bioquímicas e 

demográficas entre os grupos. 
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Para evitar um erro do tipo II, nenhuma correção para múltiplas 

comparações foi conduzida e o p ≤ 0,05 foi considerado estatisticamente 

significativo. 

As análises foram efetuadas pelo software SPSS, versão 17.0 

(SPSS, Chicago, IL, EUA). 
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4. RESULTADOS 

Os resultados obtidos foram divididos em dois capítulos: 

4.1 CAPÍTULO I: A associação entre o funcionamento cognitivo e a 

atividade das enzimas da cadeia respiratória mitocondrial em pacientes 

com epilepsia do lobo temporal mesial. 

4.2 CAPÍTULO II: A relação entre a atividade enzimática da cadeia 

respiratória mitocondrial em estruturas límbicas e o diagnóstico 

psiquiátrico de ansiedade e depressão em pacientes com epilepsia do 

lobo temporal associada à esclerose do hipocampo. 
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4.1 CAPÍTULO I - A ASSOCIAÇÃO ENTRE O FUNCIONAMENTO 

COGNITIVO E A ATIVIDADE DAS ENZIMAS DA CADEIA 

RESPIRATÓRIA MITOCONDRIAL EM PACIENTES COM 

EPILEPSIA DO LOBO TEMPORAL MESIAL 

As variáveis clínicas e demográficas dos pacientes com ELTM-

EH e do grupo controle são apresentadas na tabela 2. Não houve 

diferença estatística entre os grupos em relação às variáveis sexo, idade, 

escolaridade e dominância manual. 

Não houve diferença estatística significativa (p ≥ 0,14) na 

atividade das enzimas do Complexo I, II, IV e succinato-desidrogenase 

no córtex temporal, amigdala e hipocampo de acordo com o lado 

encefálico da esclerose hipocampal (Figura 4). 

Além disso, o conteúdo da proteína mitocondrial Mfn1 foi 

avaliado na região do hipocampo com o objetivo de controlar a variação 

da massa mitocondrial entre as amostras. A Figura 5 mostra a falta de 

variação do conteúdo de Mfn1 sugerindo que as amostras apresentam 

conteúdo similar dessa proteína mitocondrial. Não foram encontradas 

associações entre a atividade das enzimas da cadeia respiratória 

mitocondrial e o conteúdo de Mfn1 na região do hipocampo, sugerindo 

que a atividade das enzimas mitocondriais não esta relacionada à 

variação do conteúdo mitocondrial no tecido analisado (Tabela 3). 

A tabela 4 detalha o desempenho cognitivo nos diferentes testes 

avaliados dos pacientes e do grupo controle. O grupo de pacientes com 

ELTM-EH apresentou um pior desempenho nos testes RAVLT-Imediata 

e Tardia, ML II, ROCF-Imediata, BNT e Fluência Verbal e Categórica 

(p ≤0,05); também exibiram uma tendência a um pior desempenho nos 

testes RAVLT-Total, ML I, ROCF-Tardia, Dígitos e Completar Figuras 

(p ≤ 0,15). 

As tabelas 5 e 6 mostram as análises univariadas das associações 

entre os testes neuropsicológicos e a respiração mitocondrial de amostras 

coletadas do córtex temporal, hipocampo e amigdala dos pacientes com 

ELTM-EH refratários ao tratamento medicamentoso. Os testes que 

apresentaram o valor de “p” superior a 0,15 não foram incluídos na 

análise de regressão linear múltipla (Tabela 7). 

A tabela 7 apresenta o modelo final da análise de regressão linear 

múltipla, após corrigir para variáveis clínicas e demográficas. Não foram 

incluídas mais de três variáveis em cada análise, incluindo escolaridade 

(em todas as análises) e idade (dependendo da análise univariada 

prévia). Os resultados apenas mostram a associação independente entre a 
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atividade das enzimas da cadeia respiratória mitocondrial nas três 

estruturas cerebrais coletadas e os testes neuropsicológicos. 

No córtex temporal dos pacientes com ELTM-EH no lado 

esquerdo a atividade enzimática do Complexo I teve uma associação 

negativa (B = - 0,02, r = 0,65, r
2 

= 0,30, p = 0,05) com o desempenho no 

teste ROCF-Imediata. No hipocampo, a atividade do Complexo II (B = 

5,09, r = 0,63, r
2
= 0,28 p = 0,04) e da SDH (B = 2,12, r = 0,66, r

2
= 0,33, 

p = 0,05) mostrou associação positiva com o score no teste Dígitos. Na 

amigdala, obteve-se também uma associação positiva entre a atividade 

da SDH e o teste ML I (B = 10,38, r = 0,67, r
2
= 0,48, p = 0,01), e, entre a 

atividade enzimática do Complexo II e o teste Fluência Categórica (B = 

10,35, r = 0,76, r
2
 = 0,46, p = 0,02). 

Em pacientes com ELTM-EH no hemisfério não dominante, a 

atividade do Complexo I foi fortemente (r = 0,86) e significativamente 

(p < 0,000) associada ao desempenho no teste de ROCF-Imediata no 

córtex temporal. Essa enzima teve uma forte e negativa associação com 

o desempenho no teste ROCF-Tardia (B = -0,05, r = 0,78, r
2 

= 0,52, p = 

0,01). O mesmo teste também foi influenciado pela atividade enzimática 

do Complexo IV (B = -2,72, r = 0,74, r
2
 = 0,44, p = 0,02). A atividade 

desse complexo também foi associada negativamente (B = -1,50, r = 

0,65) e significativamente (p = 0,05) a performance cognitiva no teste 

Completar Figuras nessa região cerebral. Em amostras do hipocampo, a 

atividade do Complexo IV foi associada aos testes ROCF-Imediata (r = 

0,85, p = 0,01) e ao ROCF-Tardia (r = 0,79, p = 0,01) e a do Complexo 

II ao BNT (B = -14,24, r = 0,77, r
2
 = 0,53, p = 0,05). Na amigdala, a 

atividade da SDH apresentou uma associação moderada e negativa com 

o teste ROCF-Imediata (B = -2,90, r = 0,78, p = 0,05). Na mesma 

estrutura, a atividade do Complexo II também foi negativamente e 

significativamente associada ao desempenho no teste de Dígitos (B = -

5,04, r = 0,68, r
2
 = 0,35, p = 0,03). 
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Tabela 2 - Variáveis clínicas e demográficas de pacientes com ELTM-EH e do 

grupo controle. 

Variáveis 

  

 Grupos  

 Pacientes 

n = 32 (60.4%) 

 Controles 

n = 21 (39.6%) 

“p” 

Sexo
 

     

Feminino  19 (59,4)  12 (57,1) 0,87 

Masculino  13 (40,6)  9 (42,9)  

      

Dominância Manual      

Destro   28 (87,5)  19 (90,5) 0,74 

Sinistro  4 (12,5)  2 (9,5)  

      

Lado da EH
a 

     

Direito   17 (53,1)  - - 

Esquerdo  15 (46,9)  -  
 

     

Tratamento com DAEs
b
 
 

     

Monoterapia  10 (31,3)  - - 

 Politerapia  22 (68,8)  -  

  Média (Erro padrão da média)  

Idade (anos)  36,70 (2,16)  40,33 (2,93) 0,31 

Escolaridade (anos)  6,75 (0,54)  7,86 (0,89) 0,24 

Duração da doença (anos)  24,84 (2,03)  - - 

Idade de início da Epilepsia (anos)  7,29 (1,44)  - - 

Frequência mensal de crises  8,48 (1,51)  - - 
a 
EH, Esclerose do Hipocampo 

b 
DAEs, as drogas antiepliépticas utilizadas foram: Carbamazepina (n = 

24), Fenobarbital (n = 10), Fenitoína (n = 3), Oxcarbazepina (n = 3), 

Lamotrigina (n = 4), Topiramato (n = 2), Ácido Valpróico (n = 3). 

Benzodiazepínicos foram utilizados em 16 pacientes 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 4 - Atividade das enzimas dos complexos enzimáticos I, II, SDH e IV da 

respiratória mitocondrial no córtex temporal, amigdala e hipocampo, no 

hemisfério direito e esquerdo de pacientes com ELTM-EH. Os dados são 

representados como Média e Erro padrão da média. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 5 - O conteúdo da proteína mitocondrial Mfn1 em 24 amostras do 

hipocampo de pacientes com ELTM-EH. Análises realizadas através de Western 

Blot. 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 3 - Modelo de regressão linear mostrando a associação entre a atividade 

enzimática mitocondrial na região do hipocampo e a proteína Mfn1. 

Fonte: Elaboração própria 

  

Variáveis Bioquímicas  Coeficiente de Regressão Linear 

Mfn1  B  r  r
2
  "p” 

Complexo I  - 0,14  0,06  - 0,11  0,86 

Complexo II  0,00  0,41  0,08  0,21 

SDH  0,02  0,45  0,11  0,17 

Complexo IV  - 0,01  0,24  - 0,05  0,48 
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Tabela 4 - Avaliação Cognitiva de pacientes com ELTM-EH e do grupo 

controle 

Fonte: Elaboração própria 

.

Variáveis  

Testes Cognitivos, média (SE) 

 Grupos   

 Pacientes 

n = 32 (60,4%) 

 Controles 

n = 21 (39,6%) 

 “p” 

RAVLT       

Total  35,22 (1,62)  39,90 (2,19)  0,08 

Imediata  5,91 (0,48)  8,67 (0,64)  0,001 

Tardia  4,63 (0,57)  8,90 (0,70)  0,000 

Reconhecimento  9,88 (1,29)  10,89 (0,79)  0,58 

       

Memória Lógica               

ML 1a evocação  16,53 (1,50)  19,33 (1,51)  0,21 

ML I  26,38 (2,22)  31,48 (1,95)  0,11 

ML II  13,34 (1,68)  20,19 (1,34)  0,005 

       

ROCF       

Cópia  24,67 (1,19)  25,93 (1,59)  0,52 

Imediata  10,74 (1,09)  15,08 (1,33)  0,02 

Tardia  11,56 (1,00)  14,08 (1,26)  0,12 

       

Dígitos  11,19 (0,48)  12,86 (0,90)  0,08 

        

BNT  35,06 (1,73)  47,11 (1,97)  0,000 

       

Vocabulário  22,41 (1,86)  22,95 (2,46)  0,86 

       

Informações  6,66 (0,70)  8,26 (1,02)   0,19 

       

Semelhança  14,19 (0,99)  13,71 (1,93)  0,81 

            

FAR  18,19 (1,55)  25,76 (1,78)  0,003 

       

Fluência Categórica  11,00 (0,72)   14,52 (0,76)  0,002 

            

Cubos  19,84 (1,54)  21,76 (2,64)  0,50 

            

Completar Figuras  14,47 (0,94)  11,90 (1,39)  0,12 

            

Matrizes  7,78 (0,80)  9,68 (1,62)   0,24 
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Tabela 5 - Associação entre a atividade enzimática da cadeia respiratória mitocondrial e os testes cognitivos de amostras coletadas 

do córtex temporal, hipocampo e amigdala de pacientes com ELTM-EH no hemisfério esquerdo. 

Testes Cognitivos  Complexo I  Complexo II  SDH  Complexo IV 

Neocortex   r  “p”  r  “p”  r  “p”  r  “p” 

                 

RAVLT -Total  0,15  0,64  0,10  0,75  -0,38  0,23  -0,08  0,82 

RAVLT-Imediata  0,06  0,86  0,27  0,40  -0,38  0,23  -0,15  0,64 

RAVLT- Tardia  0,14  0,68  0,30  0,35  -0,38  0,23  -0,07  0,84 

ML I  0,24  0,45  -0,06  0,85  0,19  0,55  -0,31  0,34 

ML II  0,03  0,94  -0,19  0,56  -0,29  0,37  -0,21  0,50 

ROCF-Imediata  -0,50  0,10  -0,17  0,60  -0,54  0,07  -0,31  0,33 

ROCF-Tardia  -0,24  0,46  -0,32  0,32  -0,07  0,82  -0,53  0,08 

Dígitos    0,36  0,26  0,40  0,20  0,60  0,04  -0,06  0,85 

BNT  0,22  0,49  -0,13  0,69  0,17  0,61  -0,45  0,15 

FAR  0,47  0,13  -0,10  0,74  -0,03  0,92  -0,19  0,57 

Fluência  Categórica  0,25  0,44  0,05  0,87  0,16  0,61  -0,04  0,90 

Completar Figuras  0,35  0,26  0,09  0,79  0,05  0,89  -0,02  0,95 

Hipocampo                  

                 

RAVLT-Total  0,05  0,87  0,15  0,61  -0,12  0,70  0,12  0,67 

RAVLT-Imediata  -0,02  0,95  0,47  0,09  -0,02  0,94  0,10  0,71 

RAVLT-Tardia  0,16  0,58  0,39  0,17  0,04  0,89  0,29  0,32 

ML I  -0,46  0,10  -0,35  0,23  -0,18  0,54  -0,44  0,12 

ML II  -0,29  0,32  -0,24  0,40  -0,17  0,57  -0,27  0,36 

ROCF-Imediata  -0,13  0,65  0,18  0,54  -0,51  0,06  -0,05  0,85 

ROCF-Tardia  -0,40  0,15  0,16  0,60  -0,43  0,13  -0,26  0,37 

Dígitos   0,36  0,20  0,51  0,06  0,60  0,02  0,41  0,15 

BNT  -0,09  0,76  0,16  0,59  0,04  0,90  -0,15  0,60 

FAR  0,18  0,54  0,08  0,79  0,09  0,76  0,09  0,75 
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Fluência Categórica  0,03  0,93  -0,02  0,95  -0,07  0,82  0,24  0,40 

Completar Figuras  0,11  0,72  0,41  0,14  0,27  0,35  -0,15  0,62 

Amigdala                  

                 

RAVLT-Total  -0,22  0,52  0,16  0,64  0,12  0,72  -0,12  0,72 

RAVLT-Imediata  -0,21  0,53  -0,03  0,93  -0,13  0,69  -0,04  0,90 

RAVLT-Tardia  -0,12  0,72  0,11  0,76  0,00  1,00  -0,05  0,89 

ML I  -0,16  0,64  0,10  0,77  0,50  0,12  -0,43  0,19 

ML II  -0,16 

0.160.16 

 0,63  -0,07  0,84  0,32  0,34  -0,43  0,19 

ROCF- Imediata 

 

 -0,50  0,12  -0,33  0,33  -0,16  0,63  0,41  0,21 

ROCF-Tardia  -0,56  0,07  -0,42  0,20  -0,34  0,31  0,25  0,45 

Dígitos    0,33  0,32  0,29  0,39  0,41  0,21  0,19  0,58 

BNT  0,23  0,49  -0,16  0,64  0,15  0,66  -0,21  0,53 

FAR  -0,04  0,91  -0,04  0,90  0,09  0,78  -0,40  0,23 

Fluência Categórica  0,08  0,82  0,53  0,10  0,04  0,91  0,22  0,51 

Completar Figuras  0,10  0,78  -0,13  0,71  -0,43  0,19  -0,10  0,76 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 6 - Associação entre a atividade enzimática da cadeia respiratória mitocondrial e os testes cognitivos de amostras coletadas 

do córtex temporal, hipocampo e amigdala de pacientes com ELTM-EH no hemisfério direito. 

Testes Cognitivos  Complexo I  Complexo II  SDH  Complexo IV 

Neocortex  r  “p”  r  “p”  r  “p”  r  “p” 

                 

RAVLT -Total  0,06  0,85  0,46  0,13  -0,27  0,40  0,48  0,12 

RAVLT-Imediata  -0,23  0,46  0,17  0,59  -0,17  0,58  0,10  0,74 

RAVLT-Tardia  -0,33  0,30  0,17  0,61  -0,30  0,34  0,08  0,80 

ML I  0,01  0,96  0,17  0,60  -0,23  0,48  0,21  0,51 

ML II  -0,08  0,80  0,17  0,59  -0,03  0,91  0,10  0,76 

ROCF-Imediata  -0,72  0,008  -0,33  0,29  -0,30  0,35  -0,32  0,30 

ROCF-Tardia  -0,74  0,006  -0,41  0,18  -0,16  0,62  -0,54  0,06 

Dígitos    -0,20  0,53  -0,08  0,79  -0,51  0,09  0,02  0,94 

BNT  -0,18  0,57  -0,16  0,61  -0,44  0,15  -0,09  0,79 

FAR  -0,10  0,75  0,06  0,84  -0,24  0,45  -0,10  0,77 

Fluência Categórica  -0,60  0,05  -0,22  0,52  -0,38  0,24  -0,38  0,25 

Completar Figuras  -0,61  0,03  -0,17  0,59  -0,11  0,73  -0,51  0,09 

Hipocampo                  

                 

RAVLT-Total  -0,13  0,64  -0,05  0,87  0,15  0,59  0,00  0,98 

RAVLT-Imediata  -0,05  0,86  -0,19  0,50  0,04  0,88  0,24  0,38 

RAVLT-Tardia  0,08  0,78  -0,26  0,35  -0,08  0,79  0,15  0,58 

ML I  0,22  0,44  -0,01  0,95  0,04  0,88  -0,17  0,54 

ML II  0,20  0,48  0,01  0,95  0,04  0,88  -0,20  0,48 

ROCF-Imediata  0,29  0,29  -0,30  0,28  -0,12  0,68  0,59  0,02 

ROCF-Tardia  0,44  0,10  -0,27  0,34  -0,17  0,55  0,66  0,007 

Dígitos    -0,11  0,70  -0,21  0,45  -0,00  0,98  0,16  0,56 

BNT  0,42  0,11  -0,45  0,09  -0,13  0,63  -0,19  0,49 

FAR  0,24  0,39  -0,11  0,69  0,03  0,91  -0,27  0,34 
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Fluência Categórica  0,31  0,28  -0,55  0,05  -0,31  0,28  0,03  0,92 

Completar Figuras  0,47  0,08  -0,39  0,15  -0,06  0,82  -0,02  0,93 

Amigdala                  

                 

RAVLT-Total  -0,04  0,90  0,05  0,88  -0,09  0,77  -0,19  0,52 

RAVLT -Imediata  -0,03  0,92  -0,11  0,71  -0,14  0,64  -0,11  0,13 

RAVLT-Tardia  -0,17  0,57  -0,15  0,63  -0,20  0,50  -0,22  0,48 

ML I  -0,04  0,90  0,37  0,21  0,12  0,69  -0,18  0,55 

ML II  -0,10  0,74  0,39  0,18  0,09  0,77  -0,12  0,69 

ROCF- Imediata 

 

 -0,27  0,37  -0,30  0,31  -0,43  0,15  -0,50  0,09 

ROCF-Tardia  -0,19  0,53  -0,31  0,30  -0,35  0,23  -0,34  0,26 

Dígitos    0,05  0,87  -0,44  0,13  -0,11  0,71  -0,27  0,37 

BNT  -0,14  0,65  -0,09  0,77  -0,16  0,59  -0,29  0,33 

FAR  0,38  0,20  0,22  0,48  0,33  0,28  0,27  0,36 

Fluência Categórica  0,03  0,92  -0,37  0,24  -0,26  0,42  -0,12  0,70 

Completar Figuras  0,07  0,81  -0,21  0,48  -0,03  0,91  -0,06  0,85 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 7 - Modelo de regressão linear para associações independentes entre a 

respiração mitocondrial e o desempenho cognitivo em pacientes com ELTM-

EH. 

 

a  
O modelo de regressão linear foi corrigido para anos de educação

 

Fonte: Elaboração própria 

 

  

REGIÃO CEREBRAL 

Testes Neuropsicológicos  

 Variáveis 

Bioquímicas 

 Coeficientes de regressão 

linear 
a
 

HEMISFÉRIO ESQUERDO    B  r  r
2
  "p” 

NEOCORTEX           

ROCF - Imediata  Complexo I   - 0,02  0,65  0,30  0,05 

HIPOCAMPO           

Dígitos  Complexo II  5,09  0,63  0,28  0,04 

 SDH  2,12  0,66  0,33  0,02 

AMIGDALA           

ML I  SDH  10,38  0,67  0,48  0,01 

Fluência categórica  Complexo II  10,35  0,76  0,46  0,02 

HEMISFÉRIO DIREITO           

NEOCORTEX           

ROCF - Imediata  Complexo I  - 0,05  0,86  0,67  0,00 

ROCF - Tardia  Complexo I  - 0,05  0,78  0,52  0,01 

 Complexo IV  - 2,72  0,74  0,44  0,02 

Completar Figuras  Complexo IV  - 1,50  0,65  0,30  0,05 

HIPOCAMPO           

ROCF - Imediata  Complexo IV  4,69  0,85  0,67  0,01 

ROCF - Tardia  Complexo IV  5,20  0,79  0,57  0,01 

BNT  Complexo II  - 14,24  0,77  0,53  0,05 

AMIGDALA           

ROCF - Imediata  SDH 

 

 - 2,90  0,78  0,54  0,05 

Dígitos  Complexo II  - 5,04  0,68  0,35  0,03 
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4.2 CAPÍTULO II -  RELAÇÃO ENTRE A ATIVIDADE 

ENZIMÁTICA DA CADEIA RESPIRATÓRIA MITOCONDRIAL EM 

ESTRUTURAS LÍMBICAS E O DIAGNÓSTICO PSIQUIÁTRICO DE 

ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM PACIENTES COM EPILEPSIA 

DO LOBO TEMPORAL ASSOCIADA À ESCLEROSE DO 

HIPOCAMPO 

As variáveis clínicas e demográficas dos pacientes com ELTM-

EH de acordo com seu diagnóstico psiquiátrico são apresentadas na 

tabela 8. Não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos sem diagnóstico, com diagnóstico de 

depressão e com diagnóstico de ansiedade em relação às variáveis sexo, 

dominância manual, tratamento com DAEs, lado da esclerose 

hipocampal e tratamento com dexametasona (Tabela 8). 

Não houve associação significativa entre a atividade das enzimas 

da cadeia respiratória mitocondrial e a presença de diagnóstico 

psiquiátrico (Tabela 9). Os resultados não foram alterados após correção 

para as variáveis sexo, dominância manual, níveis de GFAP e de GluA1. 

Esses resultados demonstram que o diagnóstico de depressão e 

ansiedade não estão relacionados à atividade das enzimas mitocondriais 

do Complexo I, Complexo II, SDH e Complexo IV em estruturas 

límbicas e neocorticais do lobo temporal em pacientes com ELTM-EH. 
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Tabela 8 - Características clínicas e demográficas dos pacientes com ELTM-EH de acordo com o diagnóstico psiquiátrico. 

Variáveis Todos os casos   Diagnóstico Psiquiátrico “p”  

  
n = 32 (100%) 

Sem diagnóstico 

n = 17 (53,1%) 

 Depressão 

n = 9 (28,1%) 

 Ansiedade 

n = 06 (18,8%) 

  

Sexo
 

        

Feminino 19 (59,4) 7 (21,9)  9 (28,1)  3 (9,4)   

Masculino 13 (40,6) 10 (31,2)  0 (0,0)  3 (9,4)  0,01 

Dominância Manual         

Destro 28 (87,5) 15 (46,9)  9 (28,1)  4 (12,5)   

Sinistro 4 (12,5) 2 (6,2)  0 (0,0)  2 (6,2)  0,16 

Tratamento com DAEs 
a 

        

Monoterapia 10 (31,2) 5 (15,6)  3 (9,4)  2 (6,2)   

Politerapia 22 (68,8) 12 (37,5)  6 (18,8)  4 (12,5)  0,97 

Lado da EH 
b
         

Esquerdo 15 (46,9) 7 (21,9)  6 (18,8)  2 (6,2)   

Direito 17 (53,1) 10 (31,2)  3 (9,4)  4 (12,5)  0,35 

Dexametasona         

Sim 20 (62,5)  11 (34,4)  6 (18,8)  3 (9,4)   

Não 12 (37,5) 6 (18,8)  3 (9,4)  3 (9,4)  0,78 

Idade (anos) 36,7 (12,0) 36,2 (13,0)  41,3 (11,0)  31,2 (9,5)  0,24 

Escolaridade 6,7 (3,1) 6,6 (3,6)  7,6 (2,4)  5,8 (2,2)  0,59 

Duração da doença (anos) 24,8 (11,3) 24,1 (10,4)  28,2 (12,9)  21,9 (12,1)  0,50 

Idade de início da Epilepsia (anos) 7,3 (8,0) 7,8 (10,1)  6,8 (6,1)  6,6 (4,2)  0,79 

Frequência mensal das crises
 

8,5 (8,4) 7,5 (7,7)  9,1 (9,6)  10,3 (9,8)  0,55 
a DAEs, as dorgas antiepiléticas utilizadas foram: Carbamazepina (n = 24), Fenobarbitall (n = 10), Fenitoína (n = 3), Oxcarbazepina (n = 

3), Lamotrigina (n = 4), Topiramato (n = 2), Ácido Valpróico (n = 3). Foram utilizados benzodiazepínicos em 16 pacientes. 
b EH = Esclerose do Hipocampo 

Fonte: Elaboração própria  
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Tabela 9 - Atividade enzimática mitocondrial em estruturas do lobo temporal de pacientes com ELTM-EH de acordo com o 

diagnóstico psiquiátrico. 

      Diagnóstico Psiquiátrico    “p” 

Variáveis Bioquímicas 

 Média (Desvio Padrão) 

 Todos os casos 

n = 32 (100%) 

 Sem diagnóstico 

n = 17 (53,1%) 

 Depressão 

n = 09 (28,1%) 

 Ansiedade 

n = 06 (18,8%) 

  

           

NEOCORTEX           

Complexo I  764,2 (115,6)  755,0 (124,6)  852,3 (92,3)  776,3 (115,2)  0,76 

Complexo II  1,5 (0,4)  1,5 (0,4)  1,8 (0,1)  1,7 (0,1)  0,72 

SDH  2,0 (0,8)  2,0 (0,8)  2,0 (1,0)  2,8 (1,0)  0,21 

Complexo IV  4,4 (1,4)  4,1 (1,4)  5,4 (1,7)  4,7 (0,9)  0,68 

           

HIPOCAMPO            

Complexo I
 

 685,1 (74,9)  685,1 (79,5)  699,2 (85,7)  704,1 (66,2)  0,55 

Complexo II  1,0 (0,3)  1,1 (0,3)  1,0 (0,2)  1,2 (0,1)  0,11 

SDH  2,4 (0,7)  2,3 (0,8)  2,9 (0,5)  2,7 (0,6)  0,99 

Complexo IV  3,2 (0,8)  3,3 (0,9)  3,1 (0,5)  3,4 (0,4)  0,93 

           

AMIGDALA           

Complexo I  751,5 (110,2)  756,1 (128,6)  741,2 (114,0)  772,0 (31,9)  0,69 

Complexo II  1,2 (0,3)  1,2 (0,3)  1,3 (0,2)  1,6 (0,2)  0,45 

SDH  2,6 (1,1)  2,6 (1,3)  2,8 (0,6)  2,7 (0,3)  0,75 

Complexo IV  3,2 (0,6)  3,2 (0,7)  3,1 (0,6)  3,3 (0,2)  0,95 

Os resultados não foram alterados após correção para sexo, dominância manual e níveis de GFAP e GluA1 (p > 0.15). 

Fonte: Elaboração própria 
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5. DISCUSSÃO 

Esse é o primeiro trabalho que investiga a associação entre o 

funcionamento cognitivo e o diagnóstico psiquiátrico em pacientes com 

ELTM-EH e parâmetros da respiração mitocondrial em humanos em 

estruturas límbicas e neocorticais. 

A atividade de algumas enzimas da cadeia respiratória 

mitocondrial em estruturas do lobo temporal não dominante (direito) foi 

fortemente associada a alguns testes que avaliam memória não verbal 

(ROCF e Completar Figuras). Considerando esses resultados (hemisfério 

direito e testes de memória não verbal), a atividade das enzimas no 

córtex temporal e amigdala foi negativamente associada ao desempenho 

nesses testes, enquanto que na região do hipocampo, a associação 

encontrada foi positiva. Outros estudos precisam ser realizados para 

identificar os mecanismos relacionados a esses achados opostos 

observados no córtex temporal, amigdala e hipocampo. No entanto, 

sabe-se através de outros trabalhos, que hipocampo e amigdala podem 

mostrar resultados contraditórios (LANGE; IRLE, 2004). Nas três 

estruturas as associações com o teste ROCF foram fortes (r > 0,74) e 

suportadas pelo conceito clínico de lateralização funcional hemisférica 

baseado na dominância para linguagem. 

A forte associação (r = 0,77) entre o BNT e a atividade do 

Complexo II no hipocampo é muito interessante. Esse teste é um forte 

preditor da função do lobo temporal esquerdo (BUSCH et al., 2016). 

Menos de 5% dos pacientes operados do hemisfério direito apresentam 

declínio no BNT, em comparação a 38% dos casos tratados 

cirurgicamente no lado esquerdo. Nós observamos resultados similares 

(3,7% e 33%) em nosso pacientes (dados não publicados). Em conjunto 

com essas observações clínicas nós especulamos que a forte associação 

negativa entre esse teste e a atividade do Complexo II no hipocampo 

pode ser um mecanismo patofisiológico do hipocampo direito (lado 

afetado) relacionado ao prejuízo no funcionamento do hipocampo 

esquerdo (lado contralateral não afetado) avaliado por esse mesmo teste 

de nomeação. 

A falta de associações significativas entre a atividade enzimática 

no hemisfério esquerdo e o desempenho cognitivo em testes de memória 

declarativa verbal foi surpreendente, e, esses resultados indicam que o 

frequente prejuízo na memória verbal observado no hemisfério 

dominante de pacientes com ELTM-EH não são significativamente 

associados a mudanças na atividade das enzimas da cadeia respiratória 

mitocondrial. De fato, entre os sete testes que avaliam memória verbal 
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utilizados nesse trabalho (WMS-III e RAVLT) apenas o ML I (subteste 

do WMS-III) apresentou associação significativa com  uma das enzimas 

analisadas (SDH). Não encontramos hipótese clínica para explicar a 

associação observada entre o teste ROCF e o Córtex temporal 

(Complexo I) e o teste Dígitos e o hipocampo (Complexo II e SDH). O 

conceito de lateralização hemisférica para memória verbal e não verbal 

de acordo com o lado atingido pela esclerose hipocampal é 

extensivamente discutido na literatura. Déficits na memória verbal são 

mais comuns em pacientes com ELTM-EH no hemisfério dominante 

enquanto que o lobo temporal direito esta associado com  prejuízos na 

memória não verbal (KENNEPOHL et al., 2007; CASTRO et al., 2013) . 

Considerando especificamente o metabolismo cerebral, esses aspectos 

referentes à lateralização são confirmados por estudos de neuroimagem 

que utilizam FDG-PET, os quais apontam a relação entre o 

hipometabolismo nessas regiões cerebrais e o prejuízo na memória 

(KNOPMAN et al., 2015). Inesperadamente, a atividade das enzimas 

avaliadas na região temporal dos nossos pacientes não mostrou 

associação conclusiva com o desempenho cognitivo clássico de 

pacientes com ELTM-EH de acordo com essa dicotomia hemisférica. 

Recentes estudos realizados no Brasil demonstram que os perfis de 

lateralização relacionados à memória verbal e não verbal que são 

altamente específicos para esclerose mesial temporal nos hemisférios 

direito e esquerdo, são encontrados em menor frequência em pacientes 

com ELTM-EH (CASTRO et al., 2013; GARGARO et al., 2013). 

A função da amigdala não é muito avaliada na rotina de 

avaliações neuropsicológicas realizadas em pacientes com ELTM-EH e 

as relações observadas entre o desempenho cognitivo e a atividade 

enzimática nessa estrutura nos nossos pacientes são pouco 

compreendidas. De fato, outros estudos devem ser  realizados para 

explicar a associação entre a atividade do Complexo II na amigdala e o 

teste Dígitos. 

 Diversos estudos destacam o papel da disfunção mitocondrial nos 

transtornos psiquiátricos, sugerindo o envolvimento da alteração na 

atividade metabólica em regiões relacionadas a alguns diagnósticos 

psiquiátricos comuns à pacientes com epilepsia (SHAO et al., 2008; 

SCAGLIA, 2010). A relação entre a respiração mitocondrial e 

comorbidades psiquiátricas, incluindo mudanças nos sintomas de humor 

observados num fenômeno de normalização forçada (MULA; 

MONACO, 2009; BRAGATTI et al., 2014), é um ponto importante de 

investigação,  principalmente pelo papel do hipocampo e da amigdala 
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em alguns transtornos psiquiátricos (WINGENFELD; WOLF, 2014; 

LOPES et al., 2016;). 

No entanto, nossos resultados indicaram que as comorbidades 

psiquiátricas mais frequentes em pacientes com epilepsia, como a 

depressão e a ansiedade, não estão associadas à atividade das enzimas da 

cadeia respiratória mitocondrial, nas três regiões analisadas,  nesses 

pacientes com ELTM-EH. Esses resultados estão em concordância com 

outros estudos prévios que utilizaram a técnica de FDG-PET em 

pacientes com ELT e não encontraram associação entre o diagnóstico de 

depressão e anormalidades metabólicas em estruturas do lobo temporal 

(SALZBERG et al, 2006). Por isso, se a disfunção mitocondrial está 

associada a essas comorbidades psiquiátricas encontradas nesses 

pacientes ou em outros tipos de epilepsia, em outras regiões cerebrais, 

são aspectos que merecem futuras investigações.  

Essa ausência de associação reforça a idéia de que os mecanismos 

fisiopatológicos relacionados às comorbidades psiquiátricas 

diagnosticadas nessa condição neurológica resultam de uma complexa 

interação entre fatores neurobiológicos e psicossociais. Apesar disso, 

esses dados,  têm implicações importantes para a compreensão de alguns 

achados em exames de neuroimagem, e,  dos mecanismos metabólicos e 

energéticos  que intercorrem em regiões límbicas desses pacientes. 

Considerando que as variações na distribuição histopatológica de 

lesões neuronais, gliose e conectividade no tecido cerebral de pacientes 

com ELTM-EH podem influenciar o conteúdo mitocondrial, a massa 

mitocondrial foi controlada através da determinação do conteúdo de 

Mfn1.  A Mfn1 é uma proteína integral da membrana externa 

mitocondrial que em conjunto com a Mfn2 (Mitofusina 2),  participa da 

dinâmica mitocondrial, intermediando parte do processo de fusão  

mitocondrial  (CHEN et al., 2003). Assim, o conteúdo homogêneo de 

Mfn1 entre as amostras de hipocampo e a não associação entre o 

conteúdo de Mfn1 e as atividades dos complexos mitocondriais, 

confirmam que os resultados aqui apresentados refletem as alterações 

nas atividades mitocondriais e não as alterações no conteúdo 

mitocondrial. 

Existem algumas limitações que devem ser consideradas nesse 

trabalho. O tamanho da amostra (n pequeno) aumenta a possibilidade de 

resultados falso negativo (30% para esse estudo), uma limitação inerente 

de estudos enzimológicos os quais as amostras precisam ser 

homogeneizadas no mesmo dia para evitar condições relativas à 

variabilidade inter-dia. Apesar na ELTM-EH ser uma condição 

epiléptica uniforme, há variações na distribuição histopatológica de 
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lesões neuronais, gliose e na conectividade do córtex temporal, 

hipocampo e amigdala que podem  resultar na variação do conteúdo 

mitocondrial nos pacientes analisados  (no presente estudo, o conteúdo 

da proteína mitocondrial Mfn1 foi avaliada em amostras de tecido 

hipocampal dos pacientes). Os possíveis desequilíbrios na distribuição 

estrutural/celular (consequentemente no conteúdo mitocondrial) foram 

parcialmente controlados por correções por quantidade de proteína e 

pela investigação da associação entre o conteúdo de Mfn1 e a atividade 

das enzimas dos complexos mitocondriais. É importante também 

enfatizar que: i) a inclusão dos pacientes foi prospectiva; ii) todas as 

análises bioquímicas foram  cegas para os resultados da avaliação 

neuropsicológica e psiquiátrica; iii) a coleta dos dados foi feita 

prospectivamente, através de um protocolo discutido extensivamente e 

previamente; iiii) foi realizado um extensivo controle sobre variáveis 

cirúrgicas e anestésicas. O desenho deste trabalho não permite 

conclusões sobre o papel da atividade enzimática da cadeia mitocondrial  

sobre processos de epileptogênese,  mas indicam que a relação entre o 

desempenho cognitivo e mecanismos adaptativos da atividade das 

enzimas da cadeia respiratória mitocondrial é complexa, especialmente 

no caso do hemisfério esquerdo e a memória verbal. 
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6. CONCLUSÃO 

Esse estudo forneceu evidências de que a atividade das enzimas 

da cadeia respiratória mitocondrial de estruturas temporais localizadas 

no hemisfério direito desses pacientes estão fortemente associadas a 

alguns testes de memória não verbal, mostrando associação positiva ou 

negativa dependendo da estrutura cerebral, teste cognitivo e enzima 

mitocondrial analisada. A associação entre testes cognitivos que avaliam 

especificamente memória verbal e a atividade enzimática no córtex 

temporal, amigdala e hipocampo no hemisfério dominante é mais 

complexa e pode estar relacionada a um perfil de lateralização do 

desempenho cognitivo observado com menor frequência em populações 

de pacientes com ELTM-EH. 

Em segundo lugar, o presente trabalho também investigou 

associação entre a depressão e ansiedade, transtornos psiquiátricos 

frequentemente diagnosticados em pacientes com ELTM-EH, e a 

atividade das enzimas mitocondriais do Complexo I, II, SDH e IV nas 

três estruturas cerebrais obtidas através do procedimento cirúrgico 

utilizado como tratamento dessa desordem neurológica. Os resultados 

obtidos sugerem que essas condições psiquiátricas não estão 

relacionadas à atividade dessas enzimas da cadeia respiratória 

mitocondrial na amostra avaliada. No entanto, devido o papel das 

mitocôndrias no metabolismo celular e das evidências atuais sobre seu 

envolvimento em algumas condições psiquiátricas e neurológicas, a 

compreensão dessas possíveis interações pode propiciar um maior 

entendimento sobre seus mecanismos, assim como o estabelecimento de 

estratégias terapêuticas mais eficazes para o tratamento desses pacientes. 

Em suma, esses estudos realizados com pacientes tratados 

cirurgicamente para epilepsia são relevantes porque proporcionam 

oportunidades para o conhecimento de padrões bioquímicos e 

moleculares que possam estar relacionados ao funcionamento cognitivo 

e a presença de distúrbios psiquiátricos, aspectos que podem estar 

estreitamente associados e afetar a qualidade de vida desses pacientes, e, 

ainda podem auxiliar na descoberta de novos alvos neuroprotetores para 

essa população. 
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Abstract 

Mesial temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis (MTLE-HS) 

is a type of epilepsy often referred for surgery. Interictal 

hypometabolism of the temporal lobe is commonly observed by 

functional neuroimaging on the side of MTLE-HS and has been 

associated with neuropsychological deficits. However, the molecular 

mechanisms are still virtually not defined. Therefore, we here 

investigated the association between cognitive perfomance and 

mitochondrial respiratory chain enzyme activities in these patients in 

order to better undertand the physiopathology. Brain samples were 

collected from the middle temporal neocortex, amygdala and 

hippocampus head of patients with MTLE-HS (n=32) during the 

remotion of epileptogenic tissue. There was some degree of association 

between mitochondrial respiratory chain complex enzyme activities at 

right temporal lobe structures (n=17) and nonverbal declarative memory 

tests, showing positive or negative associations depending on the brain 

structure, cognitive test and mitochondrial enzymes analyzed. Only one 

verbal memory and one language test were significantly associated with 

mitochondrial respiratory chain complex enzyme activities from the left 

temporal lobe structures. We conclude that the relationship between 

mitochondrial respiratory chain complex enzyme activities in the 

temporal lobe structures of MTLE-HS patients and their cognitive 

performance is complex and probably affected by other variables not 

covered by routine pre-surgical evaluation of patients.  

 

Keywords: Brain metabolism; Cognition; Temporal Lobe Epilepsy; 

Hippocampus. 

  



93 

1. Introduction 

Epilepsy is a chronic disease in which twenty percent of patients 

have seizures that are medically intractable. Mesial temporal lobe 

epilepsy with hippocampal sclerosis (MTLE-HS) is one of the most 

common types of epilepsy referred for epilepsy surgery, often refractory 

to antiepileptic drugs (AEDs) (Pauli et al., 2012; Téllez-Zenteno and 

Hernández-Ronquillo, 2012). Epilepsy may affect different domains of 

cognitive functioning depending on the relationship between the 

epileptogenic and symptomatogenic zone (Rosenow and Lüders, 2001). 

MTLE-HS is associated with cognitive deficits characteristic of temporal 

lobe dysfunction, affecting particularly memory and language, and 

impairments extending beyond those thought to be mediated by the 

temporal lobe. These include attention, working memory, speed of 

processing, visuospatial and executive deficits (Hermann et al., 1997; 

Lezak M, Howieson D, Loring D, 2004; Zhao et al., 2014). Several 

studies indicate the presence of hypometabolism, identified by Positron 

emission tomography using 18-fluoro-deoxyglucose (FDG-PET), in 

typically epileptogenic areas in MTLE-HS (Akman et al., 2010; 

Chassoux et al., 2016; Knopman et al., 2015). The degree of 

hypometabolism in these regions was show to correlate to some degree 

with neuropsychological tests (Nickel et al., 2003). 

The brain has a high metabolic rate and is particularly sensitive to 

mitochondrial deficits. Mitochondria are critical modulators of cell 

function and are recognized as proximal sensors and effectors that 

ultimately determine the balance between cell survival and cell death 

(Agarwal et al., 2014; Ronsoni et al., 2016). The mitochondrial 

respiratory chain complexes enzymatic activities, in brain samples of 

patients with drug-resistant MTLE-HS who underwent epilepsy surgery, 

can be sucessfully evaluated when they are quickly frozen after sampling 

and stored at -80 °C (Ronsoni et al., 2016). However, there are no 

studies investigating if poor perfomance in neuropsychological tests is 

correlated with the mitochondrial respiratory chain complex enzyme 

activities in the brain of patients with this diagnosis. 

In our study we investigated the association between 

neuropsychological functioning  and mitochondrial respiratory chain 

complex enzyme activities in brain samples collected from middle 

temporal neocortex, amygdala and hippocampus  of patients with 

MTLE-HS. We hypothesize that variations in the mitochondrial enzyme 

activities would be positively or negatively associated with the verbal 

and nonverbal memory performance according to the side of 

hippocampus sclerosis. This investigation is hoped to help understanding 
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the relationship between brain metabolism and cognitive function of 

MTLE-HS patients. 

 

2. Material and Methods 

 

2.1.  Patients 

A total of 32 consecutive adult patients with drug-resistant 

MTLE-HS were included in the research protocol (265-FR304969), 

previoulsy described by our group (Lopes et al., 2016; Ronsoni et al., 

2016). These patientes had seizures impairing awareness at least once a 

month and failed to respond to adequate treatment with at least two 

antiepileptic drugs. They were treated surgically between May 2009 and 

December 2012 at the Centro de Epilepsia de Santa Catarina (CEPESC). 

All patients had complete medical history, seizure semiology, 

neurological examination, neuropsychological and psychiatric 

evaluation, interictal and ictal video-EEG analysis and MRI findings 

consistent with MTLE-HS. We excluded patients with any diagnosis of 

an epilepsy syndrome other than unilateral MTLE-HS, focal motor or 

sensory abnormalities on physical examination, mental retardation 

expressed as cognitive impairment as assessed by the 

neuropsychological and psychiatric evaluation and generalyzed or extra-

temporal interictal EEG spikes. Patients presenting with acute psychotic 

symptoms were also excluded from the study. 

Clinical variables assessed were age, years of education, gender, 

hand dominance, side of the hippocampus sclerosis (HS), duration of 

epilepsy (in years), age of epilepsy onset (recurrent seizure) and monthly 

seizure frequency. Patients who used only one AED were rated as 

monotherapies. Patients using two or more AEDs, associated or not with 

benzodiazepines, were classified as being under polytherapy. The 

benzodiazepines were clobazam or clonazepam. The AEDs were 

carbamazepine, phenobarbital, diphenylehydatoin, oxcarbamazepine, 

valproic acid, lamotrigine or topiramate. 

Control subjects matched for gender, hand dominance, age and 

education level were recruited during the same period by convenience. 

They were companion persons of patients from other outpatient clinics 

and had no previous history of neurological or psychiatric disorders. 

 

2.2.  Anesthesia Protocol, Surgery and Brain Tissue Sampling 

The anesthesia protocol, surgical procedures and brain tissue 

sampling were performed by the same team of neurosurgery as described 

previously (Lopes et al., 2016; Ronsoni et al., 2016). The neurosurgeon 
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resected a maximum of 4 cm of the anterior lateral temporal lobe 

including the middle and inferior temporal gyrus. The mesial resection 

included the amygdala and 1-3 cm of the anterior hippocampus (mostly 

3.0 cm). The resections were according to standard procedure in epilepsy 

surgery. For further biochemical analyzes, samples were frozen in liquid 

nitrogen immediately after collection and then transferred to a -80 °C 

freezer. 

 

2.3.  Tissue homogenization Procedure 

Samples were weighed and mechanically homogenized with a 

ground glass Potter-Elvejhem homogenizer in four volumes (v/v) of 50 

mM Tris, pH 7.0, 1.0 mM EDTA, 100mM NaF, 0.1 mM PMSF, 2.0 mM 

Na3VO4, 1% Triton X-100, 10% glycerol, and protease inhibitor cocktail 

(Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA). Homogenates were placed on ice 

for 10 min and centrifuged at 3000x g at 4 °C for 10 min. Aliquots of the 

supernatants were used to measures the mitochondrial enzyme activities 

after thawing the samples three times. Sample preparation was carried 

out in an Eppendorf 5415 R centrifuge (Eppendorf, Hamburg, 

Germany). 

 

2.4.  Mitochondrial Respiratory Chain Complex Enzyme Activities 

Mitochondrial enzyme activities were measured 

spectrophotometrically with a Varian Cary 50 spectrophotometer with 

temperature control (Varian Inc., Palo Alto, CA, USA). Complex I 

activities were measured by the rate of NADH-dependent ferricyanide 

reduction at 420 nm. The activities of succinate-2,6- dichloroindophenol 

(DCIP)-oxidoreductase (Complex II), succinate phenazyne 

oxidoreductase (succinate dehydrogenase, SDH; Complex II) and 

cytochrome c oxidase (Complex IV) were assayed as previously 

described elsewhere (Ronsoni et al., 2016). The activities were 

calculated as ƞmol min 
-1

mg 
-1

 protein. In order to control variations in 

the mitochondrial mass, the mitochondrial content of Mitofusin1 (Mfn1) 

was determined by western blot. 

 

2.5.  Western blot analysis 

Hippocampus samples from twenty-four patients (n = 24) were 

homogenized by the same researcher in the same day, placed in liquid 

nitrogen, and storage at − 80 
o
C until the analysis. Samples were 

homogenized in 2.5 volumes of 50 mM Tris, pH 7.0, containing 1 mM 

EDTA, 100 mM NaF, 0.1 mM PMSF, 2 mM Na3VO4, 1% Triton X- 

100, 10% glicerol and protease inhibitor cocktail (Roche, Mannheim, 
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Germany). Then, the samples were centrifuged at 10.000 x g for 10 min 

at 4 °C, boiled at 100 °C for 5 min. The protein content was quantified 

by the Lowry’s method (Lowry et al., 1951). Samples were diluted in 

25% 100 mM Tris Buffer (pH 6.8, with 40 % glycerol and bromophenol 

blue) and 8 % β-mercaptoethanol. An aliquot of 50 μg of total protein 

was size-separated by electrophoresis in 12 % SDS–polyacrylamide gel, 

under reducing conditions, and transferred to a nitrocellulose membrane. 

After washing and blocking the membranes were incubated overnight 

with anti-Mfn1 (1:2,000; Cell Signaling; Danvers, USA) primary 

antibody. Afterwards, membranes were exposed to the anti-rabbit 

(1:2,000; Cell Signaling; Danvers, USA) secondary antibody. The 

immune complexes were visualized using the ECL chemiluminescence 

detection system (GE Healthcare, São Paulo, SP, Brazil). Membranes 

were stripped and the content of anti-Actin (1:1000; Sigma, Saint Louis, 

USA) was evaluated to verify loading evenness. In order to prevent 

intra-day biases of western blot quantification, an internal control (IC) 

was applied in all electrophoresis. The IC was obtained from three 

pooled hippocampus homogenized in the same way and time as all the 

studied samples. All the Biochemical analysis were blinded for all 

clinical data. 

 

2.6.  Neuropsychological Assessments 

The neuropsychological assessments were done by a 

neuropsychologist blinded for all clinical, neurosurgical and laboratory 

variables except the type of epilepsy (MTLE-HS). The average timing of 

evaluation was 2 months before surgery (range from 1 to 3 months) and 

the raw scores of the tests were analyzed. 

The cognitive assessments included: Letters and Category 

Fluency, Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT-Total, RAVLT-

Retention, RAVLT-Delayed and RAVLT-Recognized), Wechsler 

Memory Scale III (VMS-III) subtests Logical Memory First Recall (LM 

1st), Logical Memory I (LM I), Logical Memory II (LM II), Wechsler 

Adult Intelligence Scale III (WAIS-III) subtests Vocabulary, 

Similarities, Information, Block Design, Digit Span, Matrix Reasoning 

and Picture Completion,  Rey-Osterrieth Complex Figure (ROCF-Copy, 

ROCF-Immediate, ROCF-Delayed) and Boston Naming Test (Suppl. 

Table 1). 
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2.7.  Ethical aspects 

The local Research Ethics Committee approved the study (365-

FR304969) and informed consent was collected from all patients and 

controls. 

All procedures performed in the study involving human 

participants were in accordance with the ethical standards of the 

institutional and/or national research committee and with the 1964 

Helsinki declaration and its later amendments or comparable ethical 

standards. 

 

2.8.  Statistical Analysis 

The comparison of neuropsychological performance between 

controls and patients was analyzed by Student t-test. The same statistic 

test was used to compare the mitochondrial enzymatic complex activities 

and side of hippocampal sclerosis. A univariate analysis was performed 

to investigate the association between the performances of patients on 

neuropsychological tests (dependent variable) and the enzymatic activity 

of each mitochondrial respiratory chain complex enzyme activities 

(independent variables) in neocortex, amygdala and hippocampus. 

Variables that showed an association with any mitochondrial enzyme 

activities in this analysis with a “p” level of significance lower than 0.15 

were included in a linear multiple regression analysis. We did multiple 

linear regression analysis to identify the mitochondrial respiratory chain 

complex enzyme activities in the different brain areas that could be 

predictors of each cognitive test performance in patients with MTLE-

HS. Association between mitochondrial enzymes and Mfn1 was 

determined by Linear Regression. 

The “a priori” calculated power of univariate analysis of 

correlation between one cognitive test score and one mitochondrial 

enzymatic activity for a two-tailed significance, with an effect of size of 

0.54 (r
2 

= 0.30) became 0.70. To avoid a type II error, no corrections for 

multiple comparisons were made and a "p" level of < 0.05 was 

considered as statistically significant. The analysis was performed by 

software SPSS 17.0 (Chicago, IL). 

 

3. Results  

The clinical and demographic variables of patients and controls 

are presented in Table 1. There were no statistical differences between 

patients and controls according to gender, age, education level and hand 

dominance. 
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INSERT TABLE 1 HERE 

 

There were no significant difference (p ≥ 0.14) in the enzymatic 

activities of Complex I, II, IV and SDH in the neocortex, amygdala and 

hippocampus according to the brain side of hippocampal sclerosis 

(Suppl. Figure 1). 

In addition, the content of the mitochondrial protein Mfn1 was 

evaluated in the hippocampus in order to control the mitochondrial mass 

variation between samples. Suppl. Figure 2 shows lack of variation on 

the Mfn1 content suggesting that the samples present similar 

mitochondrial mass. Furthermore, there were no association between 

mitochondrial enzymatic activities and Mfn1 content in the hippocampus 

suggesting that the mitochondrial activity was not related to variation on 

the mitochondrial mass in the tissue analyzed (Suppl. Table 2). 

Table 2 details the cognitive performance of patients and controls. 

Patients demonstrated significantly (p ≤ 0.05) lower performance in 

RAVLT-Retention and Delayed, LM II, ROCF-Immediate, Boston 

Naming Test, Letters and Category Fluency. Patients also displayed a 

nonsignificant trend (p ≤ 0.15) for lower scores in RAVLT-Total, LM I, 

ROCF-Delayed, Digit Span and Picture Completion. 

 

INSERT TABLE 2 HERE 

 

Univariate analysis of associations among neuropsychological 

tests and the activities of the complexes I, II, IV or SDH of the 

respiratory chain of samples collected from different brain areas, 

including neocortex, hippocampus and amygdala, of drug-resistant 

MTLE-HS patients (Suppl. Table 3 and 4). 

Table 3 presents the final models of linear multiple regression 

analysis after the correction for clinical and demographic variables. No 

more than three variables were included in each regression analysis 

including education (for all analyses) and age (depending on the 

previous univariate analysis). The results show an independent 

association between the activities of the mitochondrial complexes I, II, 

IV or SDH in the different brain structures and cognitive tests. In the 

neocortex of patients with left MTLE-HS Complex I activity showed a 

negative association (B = - 0.02, r = 0.65, r
2
 = 0.30, p = 0.05) with the 

ROCF-Immediate scores. Hippocampal Complex II activity (B = 5.09, r 

= 0.63, r
2
= 0.28 p = 0.04) and SDH (B = 2.12, r = 0.66, r

2
= 0.33, p = 

0.05) showed a positive association with Digit Span test. In the 

amygdala, there was positive association between the activity of SDH 
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and LM I (B = 10.38, r = 0.67, r
2
= 0.48, p = 0.01). The activity of 

Complex II in amygdala and Category Fluency score also showed a 

positive and significant (B = 10.35, r = 0.76, r
2
 = 0.46, p = 0.02) 

association. In patients with non-dominant MTLE-HS, the Complex I 

activity in neocortex samples showed a strong (r = 0.86) and significant 

(p < 0.0001) association with ROCF-Immediate test. This mitochondrial 

complex activity also showed a negative and strong association with 

ROCF-Delayed score (B = -0.05, r = 0.78, r
2
 = 0.52, p = 0.01). The same 

cognitive test also was negatively associated with Complex IV activity 

(B = -2.72, r = 0.74, r
2
 = 0.44, p = 0.02). Complex IV activity showed a 

negative (B = -1.50, r = 0.65, r
2
 = 0.30, p = 0.05) association with 

Picture Completion test. In hippocampus, Complex IV activity 

demonstrated an association with ROCF-Immediate (B = 4.69, r = 0.85, 

r
2
 = 0.67, p = 0.01) and ROCF-Delayed test (B = 5.2, r = 0.79, r

2
 = 0.57, 

p = 0.01). Complex II activity was negatively and significantly 

associated with Boston Naming Test (B = -14.24, r = 0.77, r
2
 = 0.53, p = 

0.05). Concerning the amygdala samples, SDH activity had a moderate 

and negative association with ROCF-Immediate (B = -2.90, r = 0.78, p = 

0.05). Complex II activity showed a negative and significant association 

with Digit Span (B = -5.04, r = 0.68, r
2
 = 0.35, p = 0.03). 

 

INSERT TABLE 3 HERE 

 

4. Discussion 
This is the first investigation of associations between cognitive 

functioning and mitochondrial energetics analyzed in human neocortical 

and limbic system structures from patients affected by MTLE-HS. 

The activities of the complexes of the respiratory chain at the non-

dominant temporal hemisphere showed strong associations with some 

nonverbal memory tests (ROCF and Picture Completion). Considering 

these analyses (right hemisphere and nonverbal tests), the neocortex and 

amygdala enzymes activities were negatively associated with nonverbal 

tests in contrast to the hippocampus, where there was a positive 

association. Further studies are needed to identify the mechanisms 

underlying opposite findings observed in neocortex and amygdala in 

comparison to the hippocampus. However, the apparent contraditory 

results has also been shown in hippocampus and amygdala by other 

reaserchers (Lange and Irle, 2004).  In both structures the observed 

associations were strong (r > 0.74) and supported by the clinical concept 

of functional lateralization of hemispheres based on language 

dominance. 
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The strong association (r = 0.77) between Boston Naming Test 

and Complex II activity in the hippocampus is very interesting. The 

Boston Naming Test score is a strong predictor of left temporal lobe 

function (Busch et al., 2016). Less than 5% of patients with right 

hemisphere surgery had a significant decline in the Boston Naming 

scores, in comparison to 38% of left side cases. We observed similar 

results (3.7 and 33.3%) in the patients from the present study 

(unpublished observation, data not show). Taken together with these 

clinical observations we propose that the observed strong negative 

association between Complex II activity in the right hippocampus and 

the Boston Naming Test can be a pathophysiology mechanism from the 

right hippocampus (affected side) related to an impairment of left 

hippocampus function (contralateral non-affected side) evaluated by this 

name word-finding test. 

The lack of significant associations among the activities of the 

complexes of the respiratory chain in the left MTLE-HS and verbal 

memory scores might indicate that the frequent verbal memory 

impairment observed in left MTLE-HS patients does not rely on the 

tissue bioenergetics. Indeed, among the seven verbal memory tests 

applied to the patients (WMS-III and RAVLT) only the LM I (a sub-test 

from the WMS-III) showed a significant association exclusively with 

SDH activity in the amygdala.Further studies must be conducted to 

better understand the association between ROCF and neocortex (for 

Complex I) and Digit Span and hippocampus (Complex II and SDH 

activities). The concept of hemispheric lateralization for verbal and 

nonverbal memory according to the side of MTLE-HS has been 

extensively discussed in the literature. Deficits in verbal memory are 

more common in the left hemisphere of MTLE-HS patients while the 

non-dominant temporal lobe is associated with inferior nonverbal 

memory (Castro et al., 2013; Kennepohl et al., 2007). Specifically 

considering brain metabolism, lateralized findings were confirmed by 

neuroimaging studies using FDG-PET, which showed an association 

between hypometabolism (lower glucose uptake) in these brain areas 

and memory impairment (Knopman et al., 2015). Unexpectedly, the 

mitochondrial respiratory chain complex enzyme activities evaluated in 

the temporal region of our patients did not show a conclusive association 

with the classically described cognitive performance of MTLE-HS 

according to the language dominance hemisphere dichotomy. In fact, 

recent Brazilian studies demonstrated that lateralizing profiles of 

selective verbal and nonverbal memory deficits are highly specific for 
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left and right mesial temporal sclerosis, but less frequently encountered 

in patients with MTLE-HS (Castro et al., 2013; Gargaro et al., 2013). 

The amygdala function is poorly evaluated by the routine 

neuropsychological tests applied in pre-surgical workup of MTLE-HS, 

and the observed associations between cognitive performance and the 

activities of the complexes of the respiratory chain in the amygdala are 

poorly understood. In fact, more studies should be performed to explain 

the association between Complex II activity in amygdala and Digit Span 

test. Several studies have reported mitochondrial dysfunction in 

psychiatric disorders (Scaglia, 2010; Shao et al., 2008). The relationship 

between the activities of the complexes of the respiratory chain and 

psychiatric comorbidities, including mood symptom changes observed in 

forced normalization phenomena, are interesting points to be 

investigated (Bragatti et al., 2014; Mula and Monaco, 2009), particularly 

because of the role of amygdala and hippocampus on mood disorders 

(Lopes et al., 2016; Wingenfeld and Wolf, 2014). 

Considering that the variations in the histopathologic distribution 

of neuronal lesions, gliosis and connectivity in the brain tissue of 

MTLE-HS patients can influence the mitochondrial content, the 

mitochondrial mass was controlled through the determination of Mfn1 

content. Mfn1 is an integral mitochondrial outer membrane protein that 

together Mfn2 (Mitofusin 2), participate in the mitochondrial dynamics, 

mediating part of the mitochondrial fusion process (Chen et al., 2003). 

Thus, the homogenous content of Mfn1 between hippocampal samples 

and the non-association between Mfn1 content and the mitochondrial 

complexes activities confirm that the results brought here reflect the 

alterations in the mitochondrial activities instead of changes in the 

mitochondrial content. 

There are some limitations to be considered in our study. The 

relatively small sample size increases the possibility of false negative 

results (30% for this study), a limitation inherent to enzymology studies 

in which the samples need to be homogenized in the same day to avoid 

the inter-day variability. Although the MTLE-HS is a relatively uniform 

epileptic syndrome, there are considerable variations in the 

histopathologic distribution of neuronal lesions, gliosis and connectivity 

of hippocampus, amygdala and neocortex, that may result in 

considerable variation in the mitochondrial content across the analyzed 

patients (here the content of Mfn1 was measured in the hippocampus). 

These possible imbalances in cellular/structural distribution 

(consequently mitochondrial content) were partially controlled by 

corrections for the protein amount and investigation of association 
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between Mfn1 content and the mitochondrial complexes activities. It is 

also important to emphasize that: i) the inclusion of patients was 

prospectively; ii) biochemical analysis was blinded for the 

neuropsychological evaluation; iii) data collection was done in a 

prospective manner, through previously established protocol; iii) an 

extensive control was done of surgical and anesthetic variables. The 

present study design does not permit conclusions about the role of 

mitochondrial respiratory chain complex enzyme activities on the 

processes of epileptogenesis or ictogenesis, but indicates a clear 

relationship between cognitive performance and bioenergetics, 

especially in the case of left hemisphere and verbal memory. 

 

5. Conclusion 

To summarize, mitochondrial respiratory chain complex enzyme 

activities from the right temporal lobe structures of MTLE-HS patients 

are strongly associated with some of nonverbal memory tests scores, 

showing positive or negative associations depending on the brain 

structure, cognitive test and mitochondrial enzymes analyzed.  The 

association among specific verbal-related cognitive tests and the 

mitochondrial respiratory chain complex enzyme activities in the 

amygdala, hippocampus and neocortex of dominant hemisphere (left) 

are more complex, and may be related to less frequent lateralizing 

profiles in the cognitive performance observed in some populations of 

MTLE-HS patients. 
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LEGENDS 

 

Supplementary Figure 1: Comparison between Mitochondrial 

Respiration Chain Enzyme activity (Complex I, II, IV and succinate-

dehydrogenase) in the right and left hemisphere in the neocortex, 

hippocampus and amygdala of patients with MTLE-HS. Values are 

represented by the mean ±S.E.M. of 32 samples. Analysis were made by 

Student t-test and a p<0.05 was used as significant in the comparison 

between sides. 

 

Supplementary Figure 2: Content of mitochondrial protein Mfn1 was 

evaluated in the hippocampus of patients with MTLE-HS used to control 

mitochondrial mass variation between samples.  Representative Mfn1 

content was assessed by Western blot technique and quantified by 

densitometry. GADPH expression was used to control the amount of 

protein sample. 
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Table 1 Clinical and demographic variables of MTLE-HS patients 

and control group  
Variables 

  

 Groups   

 All Cases  

n = 32 (60.4%) 

 Control 

n = 21 (39.6%) 

 “p” 

Gender
 

      

Female  19 (59.4)  12 (57.1)  0.87 

 Male  13 (40.6)  9 (42.9)   

       

Hand Dominance       

 Right   28 (87.5)  19 (90.5)  0.74 

Non-right  4 (12.5)  2 (9.5)   

       

Side of the HS
a 

      

Right   17 (53.1)  -  - 

Left   15 (46.9)  -   
 

      

AEDs
b
 treatment 

 
      

Monotherapy  10 (31.3)  -  - 

Polytherapy  22 (68.8)  -   

  Mean (SEM)   

Age (years)  36,70 (2.16)  40.33 (2.93)  0.31 

Education (years)  6.75 (0.54)  7.86 (0.89)  0.24 

Disease duration (years)  24.84 (2.03)  -  - 

Epilepsy onset age (years)  7.29 (1.44)  -  - 

Monthly frequency of seizures  8.48 (1.51)  -  - 
a 
HS, Hippocampus sclerosis  

b 
AEDs, Antiepileptic drugs were: carbamazepine (n = 24), 

phenobarbital (n = 10), diphenylehydantoin (n = 3), Oxcarbazepine 

(n = 3), Lamotrigine (n = 4), Topiramate (n = 2), Valproic acid (n = 

3). Adjuvant benzodiazepines were used in 16 patients.  
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Table 2 Neuropsychological evaluation of controls and patients with 

MTLE-HS 
 

 

 

 

Variables  

Cognitive tests, mean (SE) 

 Groups   

 Patients 

n = 32 (60.4%) 

 Control 

n = 21 (39.6%) 

 “p”  

RAVLT       

Total  35.22 (1.62)  39.90 (2.19)  0.08 

Retention  5.91 (0.48)  8.67 (0.64)  0.001 

Delayed  4.63 (0.57)  8.90 (0.70)  0.000 

Recognized  9.88 (1.29)  10.89 (0.79)  0.58 

       

Logical Memory               

LM 1st recall  16.53 (1.50)  19.33 (1.51)  0.21 

LM I  26.38 (2.22)  31.48 (1.95)  0.11 

LM II  13.34 (1.68)  20.19 (1.34)  0.005 

       

ROCF       

Copy  24.67 (1.19)  25.93 (1.59)  0.52 

Immediate  10.74 (1.09)  15.08 (1.33)  0.02 

Delayed  11.56 (1.00)  14.08 (1.26)  0.12 

       

Digit Span  11.19 (0.48)  12.86 (0.90)  0.08 

        

Boston Naming Test  35.06 (1.73)  47.11 (1.97)  0.000 

       

Vocabulary  22.41 (1.86)  22.95 (2.46)  0.86 

       

Information  6.66 (0.70)  8.26 (1.02)   0.19 

       

Similarities  14.19 (0.99)  13.71 (1.93)  0.81 

            

Letters Fluency  18.19 (1.55)  25.76 (1.78)  0.003 

       

Category Fluency  11.00 (0.72)   14.52 (0.76)  0.002 

            

Block Design  19.84 (1.54)  21.76 (2.64)  0.50 

            

Picture Completion  14.47 (0.94)  11.90 (1.39)  0.12 

            

Matrix Reasoning  7.78 (0.80)  9.68 (1.62)   0.24 
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Table 3 Multiple linear regression models showing independent 

associations between mitochondrial respiration and cognitive performance 

in patients with MTLE-HS 

 

 

  

BRAIN REGION  

Neuropsychological test  

 Biochemical 

variables 

 Regression model coefficients 
a
 

 

 

 

LEFT HEMISPHERE    B  r  r
2
  "p” 

NEOCORTEX           

ROCF - Immediate  Complex I   - 0.02  0.65  0.30  0.05 

HIPPOCAMPUS           

Digit Span  Complex II  5.09  0.63  0.28  0.04 

 SDH  2.12  0.66  0.33  0.02 

AMYGDALA           

LM I  SDH  10.38  0.67  0.48  0.01 

Category Fluency  Complex II  10.35  0.76  0.46  0.02 

RIGHT 

HEMISPHERE 

          

NEOCORTEX           

ROCF - Immediate  Complex I  - 0.05  0.86  0.67  0.00 

ROCF - Delayed  Complex I  - 0.05  0.78  0.52  0.01 

 Complex IV  - 2.72  0.74  0.44  0.02 

Picture Completion  Complex IV 

 

 - 1.50  0.65  0.30  0.05 

HIPPOCAMPUS           

ROCF - Immediate  Complex IV  4.69  0.85  0.67  0.01 

ROCF - Delayed  Complex IV  5.20  0.79  0.57  0.01 

Boston Naming Test  Complex II 

 

 - 14.24  0.77  0.53  0.05 

AMYGDALA           

ROCF - Immediate  SDH  - 2.90  0.78  0.54  0.05 

Digit Span  Complex II  - 5.04  0.68  0.35  0.03 
a 
Linear regression models were corrected by years of education and age. 
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Supplementary Table 1 Cognitive domains and respective 

neuropsychological tests 
Cognitive domain Neuropsychological test Reference 

Declarative memory WMS-III
a
 Logical Memory 

1st Recall 

 

Wechsler, 1997 

 WMS-III
a
 Logical Memory I 

 

Wechsler, 1997 

 WMS-III
a
 Logical Memory II 

 

Wechsler, 1997 

 RAVLT
b 
- Total 

 

Lezak, 2004 

 RAVLT
b 
- Retention 

 

Lezak, 2004 

 RAVLT
b 
- Delayed 

 

Lezak, 2004 

 RAVLT
b 
- Recognition Lezak,2004 

 ROCF
c
 - Immediate 

 

Lezak, 2004 

 ROCF
c 
- 

 
Delayed 

 

Lezak, 2004 

 

 

   

Attention and  

working memory 

WAIS-III
d
 Digit Span 

 

Wechsler, 2004 

 

   

Language Boston Naming Test Mansur, 2006 

 Category Fluency 

 

Lezak, 2004 

 Letters Fluency Lezak, 2004 

 WAIS-III
d
 Vocabulary  

 

Wechsler, 2004 

 WAIS-III
d
  Similarities 

 

Wechsler, 2004 

 WAIS-III
d
  Information Wechsler, 2004 

    

Visuospatial, 

visuoperceptual and  

motor skills 

WAIS-III
d
 Block Design 

 

Wechsler, 2004 

 WAIS-III
d
 Matrix Reasoning 

 

Wechsler, 2004 

 WAIS-III
d
 Picture Completion 

 

Wechsler, 2004 

 ROCF
c 
- Copy 

 

Lezak, 2004 

 a 
WMS, Wechsler Memory Scale 

b
 RAVLT, Rey Auditory Verbal Learning Test  

c 
ROCF,

 
Rey-Osterrieth Complex Figure

 
 

d 
WAIS, Wechsler Adult Intelligence Scale 
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Supplementary Table 2 Linear regression models showing association 

between Mitochondrial Enzymatic Activities in the Hippocampus and 

Mfn1 

 

 

Biochemical variables    Regression model coefficients 

Mfn1   B  r  r
2
  "p” 

Complex I   -0.14  0.06  - 0.11  0.86 

Complex II   0.00  0.41  0.08  0.21 

SDH   0.02  0.45  0.11  0.17 

Complex IV   - 0.01  0.24  - 0.05  0.48 
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Supplementary Table 3 Univariate analysis showing association between Mitochondrial Enzymatic Activities and 

neuropsychological tests of samples collected from different brain areas of patients with left MTLE-HS 
Neuropsychological Tests  Complex I  Complex II  SDH  Complex IV 

Neocortex   r  “p”  r  “p”  r  “p”  r  “p” 

                 

RAVLT -Total  0.15  0.64  0.10  0.75  -0.38  0.23  -0.08  0.82 

RAVLT-Retention  0.06  0.86  0.27  0.40  -0.38  0.23  -0.15  0.64 

RAVLT- Delayed  0.14  0.68  0.30  0.35  -0.38  0.23  -0.07  0.84 

LM I  0.24  0.45  -0.06  0.85  0.19  0.55  -0.31  0.34 

LM II  0.03  0.94  -0.19  0.56  -0.29  0.37  -0.21  0.50 

ROCF-Immediate  -0.50  0.10  -0.17  0.60  -0.54  0.07  -0.31  0.33 

ROCF-Delayed  -0.24  0.46  -0.32  0.32  -0.07  0.82  -0.53  0.08 

Digit Span    0.36  0.26  0.40  0.20  0.60  0.04  -0.06  0.85 

Boston Naming Test  0.22  0.49  -0.13  0.69  0.17  0.61  -0.45  0.15 

Letters Fluency  0.47  0.13  -0.10  0.74  -0.03  0.92  -0.19  0.57 

Category Fluency  0.25  0.44  0.05  0.87  0.16  0.61  -0.04  0.90 

Picture Completion  0.35  0.26  0.09  0.79  0.05  0.89  -0.02  0.95 

Hippocampus                  

                 

RAVLT-Total  0.05  0.87  0.15  0.61  -0.12  0.70  0.12  0.67 

RAVLT-Retention  -0.02  0.95  0.47  0.09  -0.02  0.94  0.10  0.71 

RAVLT- Delayed  0.16  0.58  0.39  0.17  0.04  0.89  0.29  0.32 

LM I  -0.46  0.10  -0.35  0.23  -0.18  0.54  -0.44  0.12 

LM II  -0.29  0.32  -0.24  0.40  -0.17  0.57  -0.27  0.36 

ROCF-Immediate  -0.13  0.65  0.18  0.54  -0.51  0.06  -0.05  0.85 

ROCF-Delayed  -0.40  0.15  0.16  0.60  -0.43  0.13  -0.26  0.37 

Digit Span    0.36  0.20  0.51  0.06  0.60  0.02  0.41  0.15 

Boston Naming Test  -0.09  0.76  0.16  0.59  0.04  0.90  -0.15  0.60 

Letters Fluency  0.18  0.54  0.08  0.79  0.09  0.76  0.09  0.75 
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Category Fluency  0.03  0.93  -0.02  0.95  -0.07  0.82  0.24  0.40 

Picture Completion  0.11  0.72  0.41  0.14  0.27  0.35  -0.15  0.62 

Amygdala                  

                 

RAVLT- Total  -0.22  0.52  0.16  0.64  0.12  0.72  -0.12  0.72 

RAVLT -Retention  -0.21  0.53  -0.03  0.93  -0.13  0.69  -0.04  0.90 

RAVLT -Delayed  -0.12  0.72  0.11  0.76  0.00  1.00  -0.05  0.89 

LM I  -0.16  0.64  0.10  0.77  0.50  0.12  -0.43  0.19 

LM II  -0.16 

0.160.16 

 

 0.63  -0.07  0.84  0.32  0.34  -0.43  0.19 

ROCF- Immediate  -0.50  0.12  -0.33  0.33  -0.16  0.63  0.41  0.21 

ROCF- Delayed  -0.56  0.07  -0.42  0.20  -0.34  0.31  0.25  0.45 

Digit Span    0.33  0.32  0.29  0.39  0.41  0.21  0.19  0.58 

Boston Naming Test  0.23  0.49  -0.16  0.64  0.15  0.66  -0.21  0.53 

Letters Fluency  -0.04  0.91  -0.04  0.90  0.09  0.78  -0.40  0.23 

Category Fluency  0.08  0.82  0.53  0.10  0.04  0.91  0.22  0.51 

Picture Completion  0.10  0.78  -0.13  0.71  -0.43  0.19  -0.10  0.76 
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Supplementary Table 4 Univariate analysis showing association between Mitochondrial Enzymatic Activities and 

neuropsychological tests of samples collected from different brain areas of patients with right MTLE-HS 
Neuropsychological Tests  Complex I  Complex II  SDH  Complex IV 

Neocortex   r  “p”  r  “p”  r  “p”  r  “p” 

                 

RAVLT -Total  0.06  0.85  0.46  0.13  -0.27  0.40  0.48  0.12 

RAVLT-Retention  -0.23  0.46  0.17  0.59  -0.17  0.58  0.10  0.74 

RAVLT- Delayed  -0.33  0.30  0.17  0.61  -0.30  0.34  0.08  0.80 

LM I  0.01  0.96  0.17  0.60  -0.23  0.48  0.21  0.51 

LM II  -0.08  0.80  0.17  0.59  -0.03  0.91  0.10  0.76 

ROCF-Immediate  -0.72  0.008  -0.33  0.29  -0.30  0.35  -0.32  0.30 

ROCF-Delayed  -0.74  0.006  -0.41  0.18  -0.16  0.62  -0.54  0.06 

Digit Span    -0.20  0.53  -0.08  0.79  -0.51  0.09  0.02  0.94 

Boston Naming Test  -0.18  0.57  -0.16  0.61  -0.44  0.15  -0.09  0.79 

Letters Fluency  -0.10  0.75  0.06  0.84  -0.24  0.45  -0.10  0.77 

Category Fluency  -0.60  0.05  -0.22  0.52  -0.38  0.24  -0.38  0.25 

Picture Completion  -0.61  0.03  -0.17  0.59  -0.11  0.73  -0.51  0.09 

Hippocampus                  

                 

RAVLT-Total  -0.13  0.64  -0.05  0.87  0.15  0.59  0.00  0.98 

RAVLT-Retention  -0.05  0.86  -0.19  0.50  0.04  0.88  0.24  0.38 

RAVLT- Delayed  0.08  0.78  -0.26  0.35  -0.08  0.79  0.15  0.58 

LM I  0.22  0.44  -0.01  0.95  0.04  0.88  -0.17  0.54 

LM II  0.20  0.48  0.01  0.95  0.04  0.88  -0.20  0.48 

ROCF-Immediate  0.29  0.29  -0.30  0.28  -0.12  0.68  0.59  0.02 

ROCF-Delayed  0.44  0.10  -0.27  0.34  -0.17  0.55  0.66  0.007 

Digit Span    -0.11  0.70  -0.21  0.45  -0.00  0.98  0.16  0.56 

Boston Naming Test  0.42  0.11  -0.45  0.09  -0.13  0.63  -0.19  0.49 

Letters Fluency  0.24  0.39  -0.11  0.69  0.03  0.91  -0.27  0.34 
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Category Fluency  0.31  0.28  -0.55  0.05  -0.31  0.28  0.03  0.92 

Picture Completion  0.47  0.08  -0.39  0.15  -0.06  0.82  -0.02  0.93 

Amygdala                  

                 

RAVLT- Total  -0.04  0.90  0.05  0.88  -0.09  0.77  -0.19  0.52 

RAVLT -Retention  -0.03  0.92  -0.11  0.71  -0.14  0.64  -0.11  0.13 

RAVLT -Delayed  -0.17  0.57  -0.15  0.63  -0.20  0.50  -0.22  0.48 

LM I  -0.04  0.90  0.37  0.21  0.12  0.69  -0.18  0.55 

LM II  -0.10  0.74  0.39  0.18  0.09  0.77  -0.12  0.69 

ROCF- Immediate 

 

 -0.27  0.37  -0.30  0.31  -0.43  0.15  -0.50  0.09 

ROCF- Delayed  -0.19  0.53  -0.31  0.30  -0.35  0.23  -0.34  0.26 

Digit Span    0.05  0.87  -0.44  0.13  -0.11  0.71  -0.27  0.37 

Boston Naming Test  -0.14  0.65  -0.09  0.77  -0.16  0.59  -0.29  0.33 

Letters Fluency  0.38  0.20  0.22  0.48  0.33  0.28  0.27  0.36 

Category Fluency  0.03  0.92  -0.37  0.24  -0.26  0.42  -0.12  0.70 

Picture Completion  0.07  0.81  -0.21  0.48  -0.03  0.91  -0.06  0.85 
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ANEXO 4 - ARTIGO 2 - ARTIGO ACEITO PARA PUBLICAÇÃO 
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ANEXO 5 - PRODUÇÃO CIENTÍFICA DURANTE O PERÍODO DO 
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