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RESUMO 

 

As epilepsias, conjunto de desordens caracterizadas pela predisposição de um 

indivíduo a gerar crises epilépticas – impulsos nervosos anormais, sincrônicos e 
exacerbados –, podem apresentar diferentes etiologias. Com o crescente avanço da 
tecnologia e das ferramentas moleculares de diagnóstico, novos estudos têm 

surgido, demonstrando que em algumas epilepsias e outras síndromes genéticas 
existe relação entre variantes e mutações em alguns genes específicos ou em um 

conjunto de genes. Diferentes ferramentas moleculares, como a PCR tradicional e 
em tempo real, a eletroforese, as enzimas de restrição e os sequenciamentos 
completos do genoma, como o Microarray e o NGS, além de outros métodos, podem 

ser utilizadas como métodos diagnósticos. Em uma busca que se iniciou com treze 
genes de canais iônicos, hoje são mais de 500 genes relacionados às epilepsias, 

cujos produtos exercem diversas funções em diferentes mecanismos neuronais. 
Entre os principais genes relacionados às epilepsias, além dos genes de canais 
proteicos, como os de Sódio, Potássio, Cloro, receptores NMDA e GABA, estão os 

genes para ligantes de canais, de vesículas sinápticas, de moléculas de adesão 
celular, de fatores de transcrição, de conformação da cromatina, de transportadores 

de glicose no cérebro, além de alterações cromossômicas estruturais, de genes 
relacionados à via de metabolismo celular do mTOR e vários outros genes cujos 
papéis nas epilepsias ainda não são completamente conhecidos, como genes para 

citosinas inflamatórias e moléculas do sistema complemento. O esclarecimento 
sobre esses genes e como eles atuam não apenas demonstrou que a genética 
possui relação com algumas epilepsias e o risco de recorrência de crises, mas 

também levou à elucidação de novos papéis para genes já conhecidos, em suas 
vias ou em outras vias e mecanismos moleculares, além da descoberta de vias e 

mecanismos moleculares novos, com atuação no genótipo e fenótipo das epilepsias. 
Esses estudos também se mostraram ser uma forma de rastreamento 
epidemiológico das epilepsias genéticas, com a frequência das variantes e mutações 

nas populações, e que a genética influencia na resposta aos fármacos 
antiepilépticos e à farmacorresistência, direcionando o paciente a um tratamento 

farmacológico ou alternativo específico para o seu quadro e, portanto, mais eficaz, 
melhorando o fenótipo de sua condição e sua qualidade de vida. Ainda há a 
dificuldade relativa ao custo elevado desses métodos, limitando seu uso em clínica. 

Entretanto, com o avanço tecnológico, esses métodos tendem a serem cada vez 
mais simples e baratos e, com isso, mais acessíveis para uso no diagnóstico das 

epilepsias genéticas.  

 

Palavras-chave: genética, epilepsia, diagnóstico molecular, tratamento 

personalizado, revisão de literatura. 
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ABSTRACT 

 

The epilepsies, group of disorders characterized by one’s predisposition of 

generating epileptical seizures – abnormal, synchronical and exaggerated nervous 
impulses –, might present different etiologies. With an increasing advance of 
technology and the molecular tools of diagnosis, new studies have emerged, 

demonstrating that in some epilepsies and other genetic syndromes there is a 
relation between variants and mutations in some specific genes or in a group of 

genes. Different molecular tools, such as traditional and Real Time PCR, 
electrophoresis, restriction enzimes and whole genome sequencings, as Microarray 
and NGS, aside from other methods, could be used as diagnosys methods. In a 

search that has begun with thirteen ion channel genes, today there is more then 500 
genes related to epilepsies, which products exert various functions in different 

neuronal mechanisms. Among principal genes related to the epilepsies, besides 
genes related to ion channels, as Sodium, Potassium, Chloride, NMDA and GABA 
receptors, there are genes for channel ligands, synaptic vesicles, cell adhesion 

molecules, transcription factors, chromatin conformation, glucose transporters in the 
brain, beyond structural chromosomal alterations, genes related to mTOR molecular 

metabolism pathway and many other genes which roles in epilepsies are not yet 
acknowledged, such as genes which code inflammatory cytokines and complement 
system molecules. The enlightenment about those genes and how they act not only 

have demonstrated that genetics has relationship to some epilepsies and recurrent 
risk of seizures, though also have led to elucidation of new roles to already-known 
genes, in their pathways or in other molecular pathways and mechanisms, besides 

the discover of new molecular pathways and mechanisms, with acting in epilepsy’s 
genotype and phenotype. Those studies have also shown themselves as an 

epidemiological tracking tool of genetic epilepsies, with variants and mutations 
frequency in populations, and that genetics influences in response to antiepileptic 
drugs and pharmacoresistance, leading the patient to a specific pharmacological or 

alternative treatment for their scenario and therefore more effective, improving the 
patients phenotype's and their life quality. There still are difficulties related to the high 

cost of those methods, limiting its use in clinics. Nonetheless with technological 
advance those methods tend to become increasingly simple and inexpensive, and 
thus more accessible to its use in diagnosis of genetic epilepsies. 

 

Keywords: genetics, epilepsy, molecular diagnosis, personalized treatment, review.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As epilepsias são um conjunto de desordens que possuem diferentes 

etiologias e, portanto, uma vasta quantidade de métodos para serem diagnosticadas. 

O avanço crescente da tecnologia e das ferramentas moleculares de diagnóstico, ao 

começarem a ser aplicadas para o estudo genético de diferentes síndromes e 

condições neurológicas, demonstraram que, em alguns desses casos, existiam 

relações genéticas entre alterações em genes específicos ou em um conjunto de 

genes - as epilepsias estando inclusas nesses casos. 

O presente estudo abordará não somente quais alterações genéticas foram 

encontradas em determinadas epilepsias e síndromes, mas também falará quais são 

esses genes e como eles têm relação com a recorrência de crises convulsivas, quais 

os complexos mecanismos nos quais estão envolvidos e, principalmente, qual a 

finalidade de um diagnóstico genético na procura de uma causa para as epilepsias - 

o quê essa longa busca poderá ofertar e como ela poderá beneficiar os pacientes 

que sofrem com a epilepsia. 

 

 

1.1 O QUE É EPILEPSIA 

 

 

As epilepsias são caracterizadas como um conjunto de alterações do 

funcionamento do cérebro, temporárias e reversíveis, mas que podem durar de 

segundos a minutos (LBE, 2018). Elas estão longe de serem descritas como 

condições únicas, sendo, portanto, uma ampla variedade de desordens 

caracterizadas pela predisposição incomum em gerar crises epilépticas (DACI et al., 

2018; FISHER et al., 2014) – uma transmissão de sinais pelo cérebro que ocorre de 

forma anormal, sincrônica e exacerbada, sendo o manifestador das crises 

convulsivas, e que podem ter início em um local restrito, em um dos hemisférios 
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cerebrais, ou então se espalhar e acometer ambos os hemisférios (Liga Brasileira de 

Epilepsia - LBE, 2018). 

Dependendo de como ocorre essa transmissão desorganizada de impulsos 

nervosos e como ela se desenvolve no cérebro, as crises epilépticas podem ocorrer 

de diferentes formas (LBE, 2018). 

Crises parciais simples geralmente são acompanhadas por sensações 

desconfortáveis, como distorções de percepção, mioclonias, desconforto estomacal, 

alterações nos órgãos de sentido, ou então o aparecimento de sentimentos 

repentinos, como medo e ansiedade (LBE, 2018). 

Em crises parciais complexas, há perda da consciência e, ao acordar, a 

pessoa costuma sentir-se confusa ou esquecer-se dos eventos anteriores à crise 

(LBE, 2018). 

Em crises tônico-clônicas generalizadas, após a perda de consciência, os 

músculos corporais enrijecem-se e as mioclonias são rápidas e intensas; 

normalmente há salivação e pode ocorrer vocalização (LBE, 2018). 

Já nas crises de ausência, em contrapartida às outras mencionadas, a pessoa 

fica imóvel e irresponsiva por alguns segundos, logo depois retomando às suas 

atividades com naturalidade (LBE, 2018). 

Dependendo do local do foco epileptogênico e da extensão da área afetada, 

não apenas os sintomas da crise convulsiva, como também suas consequências, 

podem variar bastante – por isso, uma crise rápida ou pouco aparente não 

necessariamente seria menos relevante ou grave do que uma crise generalizada 

(LBE, 2018).  

Quanto às causas para o surgimento de uma epilepsia podem ser as mais 

variadas e, muitas vezes, desconhecidas. Uma crise epiléptica pode sustentar por 

causa de traumas físicos na região da cabeça ou traumas na hora do parto, tumores 

no cérebro ou outras doenças neurológicas, e até por abuso de álcool e drogas 

(LBE, 2018). 

Na prática, a apresentação de duas crises epilépticas não provocadas, em um 

período menor do que 24 horas, seria o suficiente para caracterizar um paciente com 
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epilepsia – uma definição controversa, como será posteriormente explicada. Como 

essa definição apresentava muitas brechas, tanto para exclusão de pessoas com 

crises como para a inclusão das que apresentaram alguma crise em algum momento 

da sua vida, assim como possibilitava a presença de dúvidas quanto ao diagnóstico 

final para o paciente, a Força-Tarefa da Liga Internacional Contra Epilepsia (do 

inglês International League Against Epilepsy, ou ILAE) passou a aceitar as 

exceções: circunstâncias especiais para abranger a condição de epilepsia, com 

intuito de facilitar o diagnóstico desta doença e promover uma segurança maior 

quanto à decisão sobre iniciar um tratamento. Uma nova definição ajudaria aos 

médicos a entrarem em um consenso sobre qual seria o melhor tratamento para o 

paciente (FISHER et al., 2014). 

Uma das primeiras mudanças na antiga definição de 2005 é justamente ao 

que seria epilepsia. De desordem, a ILAE propôs tratá-la como uma doença, 

caracteriza principalmente pela presença de crises convulsivas. O termo desordem 

indica um distúrbio funcional, não necessariamente, prolongado; já o termo doença 

implica na desorganização das funções normais – no caso da epilepsia, as do 

cérebro (FISHER et al., 2014). 

Conceitualmente, na antiga definição, o paciente é considerado epiléptico 

quando apresenta, no mínimo, uma crise não provocada, havendo alto risco de ele 

apresentar outra. Esta definição é considerada controversa pelo simples fato de 

risco ser o objeto de debate e variar de acordo com cada caso, de forma individual e 

específica para cada paciente (FISHER et al., 2014). 

Como proposto pelo relato oficial da ILAE, lançado em 2014 e mantido até 

este ano, a nova definição abrange as diferentes circunstâncias em que a epilepsia 

pode ocorrer. Um paciente epiléptico seria aquele indivíduo que já apresentou uma 

crise epiléptica e cujo cérebro demonstra tendência em ter crises recorrentes – as 

chances de ele apresentar uma nova crise são maiores do que nos indivíduos 

normais. Essa tendência é diferente, por exemplo, de uma pessoa com cérebro 

sadio a qual teve uma crise provocada por algum fator transiente e reversível, como 

um trauma ou uma infecção encefálica. A isto, dá-se o nome de crise provocada – o 

insulto pode provocar uma crise epiléptica, mas, depois de retirado, elas 

aparentemente cessam. Um exemplo hipotético seria o caso de um paciente cuja 
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crise epiléptica tenha ocorrido após uma infecção por meningite (FISHER et al., 

2014). 

Logo, o paciente deve ser sempre mantido em observação, se em seu caso 

houver risco de recorrência e esta recorrência estiver acima do limiar para uma crise 

não-provocada – crises que ocorrem na ausência de dito fator transiente e 

reversível, o qual seja conhecido ou aparente. Reutilizando-se os casos citados 

acima, se o insulto criar a possibilidade de predisposição para crises não-

provocadas, a pessoa poderia, sim, ser considerada epiléptica (FISHER et al., 

2014). 

Outro exemplo, também hipotético, seria um paciente com predisposição para 

gerar crises epilépticas; acredita-se que o fator transiente, neste caso, um trauma ou 

infecção, poderia causar-lhe uma crise; o mesmo fator, porém, não causaria crises 

em uma pessoa sadia, que não tivesse a mesma predisposição (FISHER et al., 

2014) – um assunto que será discutido adiante, na seção 4.1.2. 

Ainda assim, a nova definição não está isenta de novas brechas e 

parênteses, podendo permitir que haja termos imprecisos ou até mesmo 

contraditórios dentro da nova definição, os quais acabam por colocar um paciente 

com histórico de crises epilépticas dentro ou fora de uma determinada categoria de 

epilepsias. Dois ótimos exemplos citados pelo relato da ILAE em seu relatório 

(FISHER et al., 2014), justificando porque uma definição estática estaria longe de 

exatidão de diagnóstico, seriam as crises epilépticas causadas por tumores 

cerebrais – este seria o fator que provocaria as crises, mas não é transiente – ou as 

causadas por estímulos fóticos – na ausência destes estímulos, não ocorrem crises, 

e o paciente teria um risco igual ao de qualquer outra pessoa para apresentar uma 

crise não-provocada. Em ambos estes casos, os pacientes enquadram-se como 

epilépticos. 

O próprio uso dos termos provocado e não-provocado podem tornar o 

diagnóstico, de certa forma, impreciso. Dificilmente há absoluta certeza de que não 

há um fator que tenha provocado a crise, de que seria o fator a causa única dessa 

crise, ou então, de que uma vez identificado o fator causador, o paciente 

desenvolverá crises convulsivas e epilepsia (FISHER et al., 2014).  



5 
 

 

Se formos colocar o risco de recorrência em números e de uma forma 

bastante ampla, após uma única crise não provocada, o risco de o paciente ter outra 

crise é de 40% a 52%; após duas crises não provocadas e não febris (ou seja, não 

causadas por febre), o risco é de 73%, apresentando um intervalo de confiança de 

59% a 87% - um intervalo depois visto ser de 60% a 90%. Em um estudo, crianças 

com eletroencefalograma (EEG) com características de epilepsia após a primeira 

crise apresentaram risco de recorrência de 71% dentro de dois anos. Em outro, com 

EEG anormal após a primeira crise de epilepsia idiopática apresentaram risco de 

56% dentro de três anos (FISHER et al., 2014). 

 Nem sempre uma única e primeira crise indicará epilepsia para o resto da 

vida do paciente – ou, então, por um longo período em sua vida. Mesmo que há 

achados definitivos, como uma única crise que cause lesão no cérebro ou apresente 

EEG anormal, um diagnóstico definitivo mesmo que sejam acompanhados indicará 

epilepsia. Isto mostra o quão variável cada caso, de cada paciente, pode ser. Na 

grande maioria, o risco de recorrência não é específico nem exato – apenas 

estimado (FISHER et al., 2014). 

No geral, o risco de recorrência fica entre 60% e 90% após duas crises não-

provocadas, e depende do tipo de epilepsia, idade, síndrome, etiologia, tratamento e 

de vários outros fatores além desses – é benéfico que haja a maior quantidade de 

informações possíveis que demonstrem que o risco de recorrência para uma nova 

crise será maior do que o risco geral (sendo o consenso que este risco é de 60%) 

melhor para o paciente, para que o diagnóstico seja concluído com certeza (FISHER 

et al., 2014). 

 

 

1.2 O TRATAMENTO DAS EPILEPSIAS 

 

 

Por ser uma estratégia mais simples e bastante direta, alvos moleculares que 

podem ser definidos dos produtos de interesse dos genes relacionados às epilepsias 

e suas vias a eles relacionadas tendem a ser o foco de pesquisa, em uma busca 
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crescente por alvos mais específicos, responsáveis pelos fenótipos da epilepsia 

(SZEPETOWSKI, 2018). 

Entretanto, a busca por esses mecanismos patofisiológicos complexos é uma 

estratégia de maior sucesso se executada a um longo prazo, por requerer estudos 

longos e intensivos, tanto in vivo como in vitro, para que se possam compreender os 

diversos níveis dos processos patológicos moleculares, celulares, integrativos e de 

desenvolvimento (SZEPETOWSKI, 2018). 

 Identificar as mutações o quanto antes nesses pacientes se faz necessário 

para o início de terapias específicas e personalizadas (FISHER et al., 2014; 

STALEY, 2015; SZEPETOWSKI, 2018). 

 Na seção seguinte, 4, Epilepsia e Genética, será abordado de forma mais 

profunda sobre como o diagnóstico molecular pode influenciar no tratamento de 

certos casos de epilepsia. 

É importante ressaltar que um diagnóstico final de cada tipo de epilepsia após 

uma única crise não provocada, havendo alto risco de recorrência, não 

necessariamente implica na decisão de se iniciar um tratamento. Na prática clínica, 

a decisão de tratar é vista como diferente do diagnóstico pelo simples fato de que 

são duas etapas diferentes, embora relacionadas, mas que devem ser tratadas 

individualmente1. Assim como um paciente que apresenta casos de crise específicos 

pode receber tratamento, mesmo que não haja implicações para epilepsia (como, 

por exemplo, para evitar-se a ocorrência de crises), também um paciente epiléptico 

pode não ser tratado, seja por as crises serem menos graves do que os efeitos 

adversos e colaterais do fármaco antiepilético (AED, da sigla em inglês, anti-epileptic 

drug), por elas apresentarem longos intervalos interictais (entre uma e outra crise) 

ou, simplesmente por o paciente recusar o tratamento (FISHER et al., 2014). 

A decisão do neurologista em iniciar o tratamento depende de inúmeros 

fatores, não somente do risco de recorrência: depende também da relação 

risco/benefício dos fármacos antiepiléticos (abreviados como FAEs, mas, na sigla 

em inglês, AEDs, de antiepileptic drug) de escolha, o qual, muitas vezes, possui 

efeitos adversos desagradáveis; das opções e alternativas de tratamento 
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disponíveis; e do desejo do paciente em querer ou não ser tratado (FISHER et al., 

2014). 

 

 

1.3 RESOLUÇÃO E CURA DAS EPILEPSIAS 

 

 

Não há como prever um limite exato e o tempo correto que garantam a 

estipulação de ocorrência de uma nova crise não-provocada, assim como de sua 

não-ocorrência. De mesma forma, não há como dizer que houve ou prever se 

haverá resolução ou remissão da epilepsia – isso porque cura é um termo que 

nunca poderá ser utilizado para indicar a ausência de crises epilépticas, como será 

visto adiante na definição dos três termos (FISHER et al., 2014). 

 O termo remissão indica a suspensão da doença, mas não indica sua 

ausência. Já o termo cura implica em um risco de terem-se futuras crises, 

comparado ao de uma população sadia, não afetada – um risco de crises tão baixo 

como este, para uma pessoa que já sofreu uma crise ou tem histórico de crises 

simplesmente não é coerente (FISHER et al., 2014). 

A ILAE, em seu relato, escolheu o termo resolução, o qual implica que um 

paciente não mais tem epilepsia, mas não dá garantias de que elas não reapareçam 

algum dia. Desta forma, pacientes que sofreram crises na infância e que estão há 

décadas sem sofrerem crises e sem usar nenhum AED há dez anos ou mais podem 

ter sua epilepsia considerada como resolvida. Eles não têm epilepsia, mas ainda 

existe alguma chance, estatisticamente calculada através de estudos clínicos, de ela 

retornar (FISHER et al., 2014). 

A ausência de crises por um longo intervalo de tempo, de décadas até, pode 

ser explicada por uma grande variedade de circunstâncias e, inclusive, do 

tratamento o qual foi seguido até então. Ainda pode ser que o paciente tenha a 

mesma tendência anormal de se gerar crises – e que estas são normalmente 

controladas com a medicação em vigência – assim como também pode não haver 
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uma, e o paciente acaba por viver livre de crises sem o uso de AEDs (FISHER et al., 

2014). 

Mesmo que uma epilepsia seja caracterizada por um risco elevado de crises, 

ao longo de várias décadas, pode haver remissão. Um acompanhamento feito por 

Geithner et al (2012), por pelo menos 25 anos, de 31 pacientes com Epilepsia 

Mioclônica Juvenil, mostrou que 21 deles, ou 67,7%, não apresentaram novas crises 

durante o período de estudo (com diferentes períodos de ausência de crises), sendo 

que seis destes pacientes haviam interrompido o tratamento com AEDs justamente 

por causa da remissão das crises. Este estudo é um ótimo exemplo de como a 

remissão de crises não está necessariamente associada a um tratamento vitalício, 

mas sim, a um tratamento eficaz. Os achados desse acompanhamento foram 

consistentes com outros estudos paralelos, mostrando que a maioria dos casso de 

remissão de crises estava associada a monoterapias (embora os tipos desta não 

possam predizer remissão ou resultados à longo prazo), e a combinação de vários 

AEDs, relacionada à pior prognóstico à longo prazo (GEITHNER et al., 2012). 

 

 

1.4 FERRAMENTAS MOLECULARES USADAS NO DIAGNÓSTICO 

 

 

O uso de cada tipo de método molecular para diagnóstico dependerá não 

apenas de sua disponibilidade na clínica, mas também de qual a finalidade da busca 

exercida. Uma ferramenta ou conjunto de métodos poderão ser melhor aplicados 

quando já se há algum conhecimento sobre o gene, como uma já observada 

alteração em alguns poucos nucleotídeos, em um conjunto de genes, ou então, uma 

alteração cromossômica macroscópica – caso contrário, técnicas de 

sequenciamento podem ser aplicadas para melhor caracterizar as alterações de 

forma mais minuciosa. 

Além da busca genética, também podem ser feitos testes para verificar a 

expressão de seus produtos gênicos, de forma a caracterizar a alteração de forma 
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fenotípica. Dessa forma, também é possível verificar o impacto da alteração na 

célula, e melhor analisando suas consequências. 

Nas seções seguintes será abordado, de forma breve e didática, sobre a 

operação e o uso de alguns dos principais métodos diagnósticos. 

 

 

1.4.1 Hibridização Fluorescente In Situ (FISH) 

 

 

O bandeamento cromossômico é uma técnica capaz de deixar evidente 

alterações macroscópicas no genoma do paciente, como deleções, duplicações ou 

translocações, as quais ocorrem em porções extensas do genoma, muitas dos quais 

são provenientes de defeitos alguma alteração cromossômica na separação dos 

cromossomos durante a transição de metáfase para anáfase e podem estar aliadas 

a outras síndromes genéticas. 

 

 

Figura 1 – Par de cromossomos 15 normais 
apontados pelas setas em azul, corados com 
Tripsina-Giemsa. Adaptado de J. H. Rim, 2015. 

 

A técnica de FISH, ao invés do clássico método de visualização por 

coloração, é o método diagnóstico padrão para caracterizar deleções 

cromossômicas mais comuns (MALEE et al., 2015). Essa técnica utiliza sondas que 

possuem uma sequência complementar à do gene procurado e uma molécula 
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fluorescente. Geralmente, essas sequências são chamadas de controles, 

observadas nas extremidades dos braços curto e longo do cromossomo, e uma 

sequência chamada de região crítica, alvo a ser pesquisado. 

Abaixo, na Figura 2, poderá ser visualizado um exemplo de como essas 

sondas se localizam em um cromossomo. 

 

 

Figura 2 – Modelo de dois tipos de sondas fluorescentes 
para marcação do cromossomo 15 na Síndrome de 
Angelman. Os controles estão representados pelas sondas 

aqua e verde e regiões críticas D15S10 (A) e SNRPN (B) 
em laranja. Adaptado de L Malee, 2015. 

 

Um cromossomo normal, portanto, deve apresentar cada uma dessas sondas 

– dois controles e uma região crítica – emitindo, portanto, três frequências de onda 

de fluorescência diferentes, específicas para cada sonda utilizada (CHUNG et al., 

2015). Desta forma, é possível identificar não somente uma porção alterada do 

genoma, mas também sequências de genes presentes ou ausentes no cromossomo, 

relacionando a relação entre o gene e a parte cromossômica em que ele está 

situado. 

Na Síndrome de Angelman, por exemplo, foram observadas tanto 

microdeleções no braço longo do cromossomo 15 (difíceis de serem observadas 

através de técnicas clássicas de bandeamento cromossômico) como alterações no 

gene UBE3A, o qual está localizado neste mesmo braço do cromossomo 15 

(MALEE et al., 2015). 

A Figura 3 ilustrará como a técnica de FISH é capaz de evidenciar essas 

alterações cromossômicas na Síndrome de Angelman com o uso das mesmas 

sondas fluorescentes esquematizadas na Figura 2. 
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Figura 3 – FISH feito durante a metáfase celular. Pode ser observado que os 
dois controles, aqua e verde, estão presentes um em cada cromossomo, 
sendo dois cromossomos para cada célula. Entretanto, há apenas um 

cromossomo com o marcador laranja para o gene críticos, D15S10 (A) e 
SNRPN (B), indicando que há uma deleção deste alelo, impedindo o 
pareamento com o outro cromossomo. Adaptado de L. Malee, 2015. 

 

 

1.4.2 Reação em Cadeia de Polimerase (PCR) 

 

 

A PCR é uma técnica baseada na amplificação (produção de diversas cópias) 

de um gene ou sequência específicos a partir de um molde de DNA ou de cDNA, no 

caso de ser utilizado um produto expresso como RNA, o qual pode ser convertido 

para cDNA com o uso de enzimas transcriptases reversas, no caso de uma RT-PCR. 

Para que a PCR possa ser efetuada, deve haver um molde de DNA que, no 

caso, é o DNA do paciente, normalmente obtido através de uma amostra de sangue. 

Na termocicladora, a dupla-fita de DNA será despareada com alta temperatura, de 

94 a 95oC, para que, após diminuída a temperatura, os primers de oligonucleotídeos 

– pequenas sequências de vinte a trinta nucleotídeos – possam ser pareados com 

sua sequência complementar, a sequência alterada do gene, presente na fita-molde. 

Com a diminuição da temperatura para entre 72 e 78oC, a enzima termoestável Taq 

polimerase fará a extensão dos primers anelados, com os trifosfatos de 

deoxinucleosídeo (dNTPs) ofertados no meio, dando origem à fita complementar 

(SAMBROOK, FRITSCH e MANIATIS, 1989). 



12 
 

 

Os ciclos de desnaturação, anelamento e extensão repetir-se-ão, em um 

mínimo de 25 ciclos (SAMBROOK, FRITSCH e MANIATIS, 1989) para que possa 

haver níveis aceitáveis da amplificação, gerando-se então várias cópias da fita 

complementar – a sequência buscada no DNA do paciente – de forma exponencial. 

Caso não haja amplificação da sequência buscada, muito provavelmente o 

paciente não possui a sequência alterada que foi buscada através de seu primer, o 

qual não conseguiu se anelar a uma sequência complementar à sua, ou então, o 

paciente possui uma variante genética diferente da que foi pesquisada. Entretanto, 

para confirmação deste fato, deve ser excluída a possibilidade de haver fatores 

interferentes na PCR, como contaminação por inibidores, para que não haja um 

diagnóstico falso-negativo. Da mesma forma, falsos positivos podem ocorrer quando 

há contaminação por sequências de DNA exógenas, amplificadas pelo mesmo 

primer. (SAMBROOK, FRITSCH e MANIATIS, 1989) 

No diagnóstico, a PCR pode ser usada para descobrir a presença de 

alterações gênicas, buscando-se o pareamento com variantes e mutações; para se 

descobrir a expressão de seus produtos gênicos, como RNA mensageiro (RNAm); e 

para o sequenciamento de um gene suspeito de alteração, a fim de se identificar 

melhor a sua sequência.  

 

 

1.4.3 PCR e Eletroforese 

 

 

A presença dos genes buscados e amplificados na PCR pode ser observada 

através da eletroforese, uma técnica que utiliza a diferença de potencial entre meio e 

nucleotídeos para migrar o DNA obtido com a PCR através de uma placa de gel de 

agarose. 

Caso o DNA-molde do paciente apresente o gene alterado, este será 

amplificado na PCR e suas cópias serão separadas por tamanho, formando 

diferentes padrões de bandas luminosas visualizadas dificilmente a olho nu, porém 

facilmente com o auxílio de um transluminador. 
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Entretanto, caso não haja a formação de bandas no gel de agarose, isto 

mostra que a PCR não foi sucedida, seja pela ausência da variante buscada no 

DNA-molde, ou por ação de interferentes na PCR ou na execução da eletroforese. 

A figura abaixo poderá exemplificar ambas as situações.  

 

 

Figura 4 – A imagem em A mostra o heredrograma de uma família com 
histórico de GEFS+, formada por treze pessoas de quatro gerações, 

evidenciando cinco indivíduos afetados e três não-afetados através de 
eletroforese. Observar na eletroforese o padrão das bandas nos indivíduos 
afetados, indicando a amplificação de diferentes sequências alteradas do gene 

SCN1A, o que não é observado nos três indivíduos sem GEFS+. Foi destacado 
um padrão específico (seta), observado em outros indivíduos, em que o 
sequenciamento manual (B) revelou tratar-se de uma transição de Timina para 

Citosina, o que altera o aminoácido da sequência. Retirado sem modificações 
de A. Escayg, 2001. 

 

 

1.4.4 Polimorfismos de Comprimento de Fragmentos de Restrição (RFLP-

PCR) 

 

 

Juntamente às técnicas anteriores, podem ser usadas enzimas de restrição 

após a PCR, capazes de identificar diferenças mínimas de nucleotídeos nas 

sequências, podendo também identificar heterozigose e homozigose. 

Além do caso anterior, apresentado na Figura 4, letra B, outro exemplo pode 

ser visto a seguir, nas figuras 5 e 6, em um estudo feito por Jiang et al (2017), em 

que foram correlacionados pacientes com epilepsia e mutações no gene TSC1. 



14 
 

 

Neste estudo, a expressão do gene e de seus polimorfismos foi verificada com uso 

de qPCR, e de seus produtos proteicos, com Western blot e ELISA, respectivamente 

(JIANG, 2017). 

Nesse estudo de Jiang et al (2017), primeiramente foram utilizados dois 

primers para a busca do gene TSC1, cujas sequências eram 

“ATGAGTCGTAGCTAGTCGAAG” e “TACGTCGGAGCTGATCGATGCTAC” (JIANG, 

2017). Os resultados da eletroforese podem ser vistos na Figura 5, abaixo. 

 

 

Figura 5 – Eletroforese demonstrando a amplificação do gene TSC1 
em pessoas com epilepsia (entre S1 e S4) e pessoas saudáveis (entre 
S5 e S8), indicando, portanto, a presença do gene na população. 

Retirado sem modificações de X. Jiang, 2017. 

 

A partir dos produtos da PCR obtidos, foi feio a digestão enzimática com kit 

específico para observação dos polimorfismos no gene TSC1 de cada paciente 

(JIANG, 2017). Os resultados podem ser visualizados na Figura 6, a seguir. 
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Figura 6 – Após a digestão enzimática e amplificação das sequências 
específicas reconhecidas pelas enzimas de restrição com poucas 
diferenças de bases, uma nova a eletroforese é capaz de demonstrar 

que houve reconhecimento do locus 142 (o lócus das variantes 
conhecidas no gene TSC1). Pacientes com epilepsia (S1 e S2) 
apresentam duas bandas visíveis, e indivíduos saudáveis (S3 e S4) 

apresentam três bandas. Retirado sem modificações de X. Jiang, 2017.  

 

No estudo mencionado ainda foi feito, a partir dos polimorfismos encontrados, 

um sequenciamento para identificar minuciosamente qual a variante entre cada 

polimorfismo. 

O que a equipe de Jiang (2017) revelou foram três tipos de genótipos foram 

encontrados no locus 142 do gene TSC1 dos pacientes, em diferentes proporções. 

Em pacientes saudáveis, a maioria possuía prevalência do alelo CC (79,3%), 

seguidos de CA (13,9%) e AA (6,8%), enquanto em pacientes epilépticos a 

prevalência era do alelo AA (52,3%), seguido de CA (26,4%) e CC (21,3%). Ou seja, 

neste estudo, foi demonstrada uma diferença significante entre os alelos em um 

locus específico de um gene já associado à epilepsia (os genótipos CC e AA) 

(JIANG, 2017). 
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1.4.5 PCR em Tempo Real 

 

 

A PCR em tempo real dispensa o uso da eletroforese ao usar sondas 

contendo um fluoróforo e um supressor. Durante a etapa de polimerização da fita 

complementar, a DNA polimerase cliva a sonda, permitindo então que seja emitida a 

fluorescência correspondente à sequência em que o fluoróforo estava anexado. 

A luz emitida será captada pelo aparelho específico para este tipo de PCR, 

em que a leitura será feita no momento da captura da emissão de luz, acumulada 

com a progressão dos ciclos da PCR, indicando se há ou não sinal captado e, 

consequentemente, uma sequência na fita-molde a ser amplificada. 

 

 

1.4.6 Sequenciamento de Nova Geração (NGS) 

 

 

Ao invés da verificação de genes específicos e pré-determinados, como é 

proposto pela técnica de PCR e com a criação dos painéis de epilepsia, há também 

a verificação do genoma completo do paciente, através de técnicas mais modernas, 

como o Sequenciamento de Nova Geração. 

Nessa técnica, o DNA molde é clivado em vários fragmentos, cada um com 

um adaptador complementar a uma sequência específica. Diferentes regiões desses 

fragmentos sofrem amplificação ao mesmo tempo, e a emissão de luz é feita de 

acordo com o pareamento de cada nucleotídeo na fita-complementar, pelo fato de o 

fluoróforo estar anexado a cada nucleotídeo no meio, e não a uma sequência 

específica como na PCR em Tempo Real. 

Esta técnica é bastante abrangente, permitindo o sequenciamento de todo o 

genoma do paciente, e não apenas de genes pré-determinados a serem buscados 

na epilepsia. Por isso, seu resultado é mantido intacto para futuras análises com 

variantes e genes possivelmente relacionados às epilepsias, ao contrário do que é 
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promovido pelos painéis de epilepsia, em que a busca é específica e imediata (KOK, 

2017). 

 

 

1.4.7 O Uso do NGS e de Outras Ferramentas Moleculares no Diagnóstico 

 

 

O surgimento do Sequenciamento de Nova Geração melhorou o diagnóstico 

das epilepsias (ORTEGA-MORENO et al., 2017). O NGS mudou drasticamente a 

investigação de bases genéticas para diversas doenças, inclusive as epilepsias. 

Com os avanços nas técnicas de investigação genética, cada vez mais defeitos 

genéticos têm sido associados às epilepsias, principalmente as de início na infância, 

e a outras síndromes epilépticas, como o caso das Encefalopatias (KOK, 2017).  

Diversos genes têm sido associados com as encefalopatias epilépticas, 

relacionados a canais iônicos, transmissão de neurotransmissores, funções 

sinápticas ou desenvolvimento do cérebro. A heterogeneidade genética e fenotípica 

das epilepsias, além do fato de poucos casos serem explicados por mutações em 

um mesmo e único gene, torna a investigação de um único e específico gene pouco 

ideal. Por isso, muitos pesquisadores e médicos defendem a criação de painéis para 

o diagnóstico das epilepsias incluídas nesse aspecto, principalmente sobre as 

encefalopatias epilépticas, as quais são causadas por grande parte dos genes 

alterados conhecidos até então (ORTEGA-MORENO et al., 2017). 

Até agora, a investigação genética de epilepsia tem ocorrido essencialmente 

em duas situações: no caso de Encefalopatias Epilépticas, como a Síndrome de 

West, Síndrome de Ohtaharo e Síndrome de Dravet, entre outras formas de 

epilepsias graves, com início neonatal ou em lactentes; ou no caso de Epilepsia 

Mioclônica Progressiva, como as ceroides lipofuscinoses neuronais (depósito de 

pigmentos lipídicos nos lisossomos de neurônios) (KOK, 2017). 

Um dos exames usados na investigação genética de epilepsia, o 

sequenciamento de exoma, é considerado o mais abrangente à disposição para uso 

clínico. É uma análise focada em genes que já foram associados às epilepsias e, 
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com ele, há possibilidade de obter informações codificadas como RNAs 

mensageiros, como as obtidas nos éxons, por exemplo. Caso a epilepsia seja um 

entre os sintomas de uma doença, o sequenciamento de exoma é um exame a ser 

considerado (KOK, 2017). 

Outra forma de análise é a criação de painéis de genes para epilepsia, 

possuindo centenas de genes associados a esta doença. Painéis, como o 

desenvolvido por empresas como a OMIKA (KULIKOWSKI, 2018), são investigações 

focadas nos genes geralmente associados à epilepsia, através do uso de NGS. Eles 

abrangem genes já confirmados, previamente selecionados como causadores de 

epilepsia, identificando mutações causais ou outros tipos de mutações.  

Entretanto, ainda que haja uma vasta quantidade de genes a ser 

correlacionada à epilepsia, a maioria dos painéis não aborda genes relacionados 

com a condução do impulso nervoso através da membrana do neurônio. Desta 

forma, as mutações genéticas são comumente relacionadas com encefalopatias 

epilépticas severas, como já mencionadas (KULIKOWSKI, 2018; STALEY, 2015). 

Ainda assim, o painel de epilepsia é capaz de proporcionar um diagnóstico 

prático e rápido. Sua criação é importante por ser uma abordagem que inclui, além 

dos genes propriamente ditos, regiões codificadoras, de forma a ampliar a 

capacidade diagnóstica dessa modalidade de investigação genética (KULIKOWSKI, 

2018). 

A complementação com outros estudos e ferramentas também é necessária, 

como o teste do CGH-array e a triagem quantitativa de região genômica específica, 

usando o teste de MLPA (do inglês, Multiplex Ligation-dependent Probe 

Amplification). Aliando-se diferentes formas de diagnóstico molecular, cria-se então 

um relatório descritivo com informações importantes sobre as causas da epilepsia e 

a condução de seu tratamento (KULIKOWSKI, 2018). 

Como dito na subseção anterior, 1.4.6, os painéis possuem, em contraste ao 

sequenciamento do exoma, o fato de investigarem um número mais limitado de 

genes, especialmente os associados aos dois tipos de epilepsias mencionadas 

acima, as Encefalopatias Epilépticas e as Epilepsias Mioclônicas Progressivas. 

Embora haja controversas sobre sua acessibilidade, a criação dos painéis é um 
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método mais barato e acessível, mas por analisar um número fixo e pré-definido de 

genes não poderia ser revisado posteriormente para, por exemplo, reconfirmar um 

diagnóstico. O resultado do sequenciamento, entretanto, poderá ser reanalisado 

conforme surjam avanços tecnológicos e científicos na área, com novos genes e 

variantes sendo descobertas (KOK, 2017). 

Ainda que restrito às formas monogênicas da doença, a investigação genética 

das epilepsias têm avançado e há grande esperança que, no futuro e com avanço 

científico e tecnológico das técnicas, ela possa contribuir para o entendimento sobre 

outras apresentações das epilepsias, como dito por Fernando Kok (2017), “em que 

fatores genéticos sejam considerados apenas como determinantes do aumento da 

susceptibilidade da doença” (KOK, 2017). 

A investigação genética pelas causas ou probabilidade de ocorrência de 

epilepsia em uma pessoa não deve ser tratada como o meio único para previsões de 

diagnósticos. Em vários casos uma investigação não é aconselhada, por não se 

tratar da melhor abordagem diagnóstica (KOK, 2017). Por exemplo, caso a doença 

já tenha um diagnóstico molecular conhecido e bem definido, como na Síndrome de 

Angelman (KOK, 2017; MARIS e TROTT), em que a grande maioria apresenta uma 

deleção do braço longo do cromossomo 15 e outra pequena porcentagem apresenta 

outras mutações, entre elas, unicamente no gene UBE3A – o qual codifica uma 

ubiquitina, com papel na sinalização de proteínas para degradação em 

proteossomas –, presente no cromossomo 15, causadas por pequenas deleções ou 

inserções, o uso do NGS não seria o ideal. Normalmente, para o diagnóstico, usa-se 

o EEG para identificar características típicas da Síndrome, Em outros casos, como 

na Epilepsia Báltica, o NGS não é capaz de identificar as longas repetições nos 

códons dos genes. 

E, por fim, ainda há casos em que a identificação genética simplesmente não 

seria útil para diagnóstico, como quando a epilepsia é ocasionada por um fator 

ambiental externo, em que um claro fator genético não esteja incluído – para estes 

casos, o ideal seria uma busca por propensão à epilepsia, ou seja, quais as chances 

de o indivíduo estar sujeito às alterações neurológicas que engatilhariam epilepsia 

na presença desse suposto fator ambiental (KOK, 2017). 
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2 OBJETIVOS 

 

 

Este trabalho possui, como objetivo geral: 

 Avaliar o uso das ferramentas moleculares no diagnóstico e 

prognóstico das epilepsias. 

 

Sendo os objetivos secundários: 

 Fazer um levantamento da literatura atual quanto à aplicação das 

ferramentas moleculares no diagnóstico das epilepsias, em artigos de 

pesquisa clínica, experimental ou artigos de revisão; 

 Abordar a eficácia das técnicas utilizadas nesses artigos, assim como 

eventuais adversidades encontradas; 

 Questionar o uso das ferramentas moleculares no diagnóstico das 

epilepsias. 
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3 JUSTIFICATIVAS 

 

 

A epilepsia pode ser considerada uma condição grave e que interfere 

drasticamente na vida da pessoa. Muitas vezes, o indivíduo com epilepsia sofre com 

o estigma social e com a falta de uma previsão que indique quando suas crises 

ocorrerão ou se algum dia elas cessarão, fatores que resultam na discriminação e 

preconceito quanto a sua condição como paciente epiléptico. 

A epilepsia, portanto, é uma doença que requer atenção quanto a sua 

relevância e importância, quanto a seu impacto na vida da pessoa e na população 

no geral, e quanto a suas formas de diagnósticos e tratamentos. 

Existem fatores que justificam uma correlação entre genética e alguns tipos 

de epilepsia, além de outras condições genéticas, como o aprimoramento das 

ferramentas moleculares ao longo dos anos, a crescente busca por causas 

genéticas para certas síndromes e doenças e os promissores resultados já 

encontrados, relacionando certas variantes e mutações, em genes ou conjunto de 

genes, a estas síndromes e doenças. 

Esses fatores fazem com que as ferramentas moleculares tenham uma 

importante função como métodos de diagnóstico, como forma de melhor 

compreender as epilepsias, ou como meio de trazer benefícios aos pacientes, seja 

através de um diagnóstico mais completo ou através de um prognóstico 

pressuposto, em que é possível antecipar a resposta do indivíduo a fármacos 

antiepilépticos ou a tratamentos alternativos, tornando a terapia mais eficaz e 

promovendo um melhor prognóstico ao paciente. 

 

 

 

 



22 
 

 

4 METODOLOGIA 

 

 

Para a concretização deste estudo foram utilizadas os bancos de dados 

bibliográficos PubMed.gov e SciELO, em busca de artigos de pesquisa em estudos 

clínicos ou experimentais e artigos de revisão publicados entre os anos de 2003 e 

2018, que satisfizessem aos objetivos apresentados. 

Também foram feitas buscas por endereços eletrônicos de organizações 

nacionais e internacionais, como a ILAE e a Liga Brasileira de Epilepsia. Ainda que 

seja obtido através de um meio informal, seu conteúdo é escrito por profissionais 

atuantes na área de medicina e saúde, clínica ou pesquisa. 

Entre as palavras-chaves mais encontradas nesses artigos, estão: epilepsy 

(epilepsia), genetics (genética). Outras palavras-chaves também foram observadas, 

como antiepileptic drugs (fármacos antiepilépticos), mutation (mutação), seizure 

(convulsão), além das palavras-chaves que variavam de acordo com cada estudo, 

as quais estavam relacionadas às ferramentas moleculares utilizadas, como NGS, à 

síndrome que a epilepsia estava relacionada ou presente nos pacientes em estudo, 

e ao(s) gene(s) buscados. 
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5 RESULTADOS 

 

 

Para melhor ilustração dos resultados obtidos através da revisão de literatura, 

estes serão divididos em duas seções. 

Na seção 5.1, Epilepsia e Genética, serão apresentadas as principais 

alterações genéticas e outras alterações cromossômicas observadas em alguns 

tipos de epilepsias ou síndromes genéticas que possuem epilepsia como fenótipo, 

com breves menções dessas epilepsias e síndromes. 

Na seção seguinte, 5.2, Diagnóstico Genético e Prognóstico, será abordado o 

impacto do diagnóstico genético no prognóstico do paciente, através da correlação 

entre as alterações genéticas observadas em epilepsias ou síndromes genéticas e 

resposta a tratamentos medicamentosos e alternativos, dando enfoque neste último. 

 

 

5.1 EPILEPSIA E GENÉTICA 

 

 

Por décadas, desde o crescente avanço das técnicas de sequenciamento, os 

pesquisadores tem observado a possibilidade de haver uma origem genética para 

certas doenças e síndromes – estando incluídas nessa busca, as epilepsias 

(SZEPETOWSKI, 2018). 

Cerca de 40% das epilepsias (SZEPETOWSKI, 2018) possuem alguma 

origem genética, sendo os defeitos genéticos que as ocasionam tanto monogênicos 

– defeitos raros, em que apenas uma variante genética específica é responsável 

pela doença epiléptica – como poligênicas – possuindo uma complexa variedade de 

alterações genéticas (DACI et al., 2018; SZEPETOWSKI, 2018). Nesses tipos de 

epilepsia, uma análise da etiologia genética geralmente encontra variantes ou 

mutações que causem perda de função do produto expresso – a verdadeira causa 

da epilepsia, entretanto, pode ser muito mais complexa do que simplesmente a 
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alteração de conformação e função proteico, se expandindo para o desequilíbrio de 

redes fisiológicas e interações celulares complexas (STALEY, 2015).  

Em epilepsias crônicas, fatores que podem influenciar na frequência de crises 

e na variedade de fenótipos são os tipos de mecanismos moleculares e fisiológicos 

envolvidos e em qual momento eles funcionam e deixam de funcionar corretamente 

(STALEY, 2015). 

Um exemplo para demonstrar que o momento específico de atividade do 

cérebro possui mecanismos essenciais para a manutenção do equilíbrio entre 

inibição e excitação, e que uma falha neles poderia ocasionar em um processo 

ictogênico, é a Epilepsia Noturna do Lobo Frontal, que foi demonstrada em 1994 de 

ter uma origem autossômica dominante (e por isso ser chamada de ADFNLE, ou 

Epilepsia Noturna do Lobo Frontal Autossômica Dominante) e, em 1995, cerca de 

25% dos casos desse tipo de epilepsia possuíam um histórico familiar provável 

(FERINI-STRAMBI, SANSONI e COMBI, 2012).  Esta epilepsia é originada por 

mutações que levam ao ganho de função em uma das subunidades de receptores 

nicotínicos colinérgicos (portanto, canais iônicos e agonistas) e, nela, as crises 

ocorrem somente durante o sono não-REM, um estado específico cerebral breve 

(STALEY, 2015). 

Entretanto, somente mutações não são capazes de explicar a causa das 

crises convulsivas durante o período de sono não-REM nesses pacientes. Isso não 

significa que o paciente tenha crises sempre que entre nesta fase do sono – na 

maioria das vezes, foi reportada ausência de crises. Logo, presume-se que há 

outros mecanismos, além do já conhecido mecanismo com as mutações 

comprovadas, que contribuem para um desequilíbrio patológico da 

neurotransmissão inibitória e excitatória no cérebro (STALEY, 2015; FERINI-

STRAMBI, SANSONI e COMBI, 2012). 

Em outras situações mais complexas, há as crises imprevisíveis, que ainda 

carecem de um mapeamento de mecanismos genéticos que levem a seu início 

(STALEY, 2015). 

Geralmente, as mutações encontradas estão em genes relacionados às vias 

inibitórias ou excitatórias do Sistema Nervoso Central. Quanto à primeira, a atividade 
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epiléptica foi demonstrada como podendo ser induzida com o bloqueio das vias 

inibitórias sinápticas e dependentes de voltagem; quanto à última, a atividade era 

originada com a estimulação das mesmas vias excitatórias (STALEY, 2015). 

Ainda que as estatísticas tornem uma abordagem genética de diagnóstico 

pareça promissora, a busca por quais genes estão diretamente ou relativamente 

relacionados às epilepsias é recente, longe de chegar à sua totalidade. Ainda hoje, 

pouco se conhece quanto à genética por trás das heranças complexas das 

epilepsias poligênicas, de variantes tanto raras como frequentes, em que não 

somente uma ou outra variante, mas uma complexa combinação de fatores 

genéticos, ambientais e mutações de novo participa no surgimento da epilepsia e na 

diversidade de seus fenótipos (SZEPETOWSKI, 2018). 

Métodos hoje considerados antiquados e demorados, usados no início da era 

do sequenciamento genético como forma de desvendamento das patologias, 

levaram à descoberta de alguns genes chaves nas epilepsias, iniciando um longo e 

custoso trabalho em busca de outros componentes genéticos responsáveis por suas 

causas e fenótipos. Até 2006, a quantidade de genes relacionados às epilepsias era 

em um total de treze, sendo todos relacionados a canais iônicos (MCNAMARA, 

HUANG e LEONARD, 2006; STALEY, 2015; SZEPETOWSKI, 2018). 

Agora, o crescente aumento na identificação de genes, no caso, relacionados 

às epilepsias, está associado com os grandes avanços tecnológicos e clínicos de 

diagnóstico, principalmente ao sequenciamento de nova geração, além da 

elaboração de terapias direcionadas, as quais se voltam para as causas genéticas e 

seus fenótipos e que estão cada vez melhores e em crescente número 

(SZEPETOWSKI, 2018). 

Esses métodos permitiram que fossem descobertos vários genes, cujos 

produtos atuam em diferentes vias fisiológicas e moleculares. Cada gene e seu 

produto, podendo ser como individuais ou englobando uma família de proteínas, tem 

seu papel alterado por razão de uma variante específica ou por diferentes mutações 

capazes de alterar ou prejudicar seu funcionamento (SZEPETOWSKI, 2018). 

Hoje, tem-se conhecimento de mais de 400 genes relacionados às epilepsias, 

com mutações não somente em canais iônicos, inibitórios ou excitatórios, mas 
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também aos mecanismos cujas falhas levaram às convulsões e em consequência, a 

epilepsia (STALEY, 2015). 

Abaixo, os genes foram categorizados de acordo com seu produto expresso, 

como proteínas, ou como atuam em suas vias, relacionando-os com as epilepsias 

mais comumente associadas às suas variantes ou mutações. 

 
 

5.1.1 As Epilepsias Relacionadas a Mutações em Genes de Canais Proteicos 

 

 

As mutações em genes de canais proteicos ou de determinadas subunidades 

desses canais, que levem ao surgimento de uma patologia, são também chamadas 

de canaleopatias. 

Historicamente, os canais iônicos já são reconhecidos como associados às 

epilepsias. Variantes patogênicas nos genes que codificam a diferentes canais de 

íons foram relacionadas a vários tipos de epilepsias. 

O gene CHRNA4 codifica uma das subunidades de receptores nicotínicos de 

acetilcolina e possui um papel histórico, como sendo o primeiro gene a ser 

relacionado à epilepsia, em 1995. Outros genes encontrados alterados em 

epilepsias são os genes CHRNA2 e CHRNB2, também de receptores nicotínicos e 

encontrados em epilepsias focais sem associação a lesões cerebrais (visto que em 

estudos anteriores se associava a lesão com a epilepsia (DACI et al., 2018; RICO et 

al., 2016; SZEPETOWSKI, 2018). 

Os genes KCNQ2, KCNQ3 (SZEPETOWSKI, 2018) e KCNT1 (RICO et al., 

2016) codificam subunidades de canais de Potássio e também foram associados a 

epilepsias. Entre outras variantes estão as encontradas no gene HCN1, o qual gera 

uma das quatro isoformas do canal de Potássio cíclico mediado por nucleotídeo, 

ativado quando há hiperpolarização de células tanto cardíacas como cerebrais. 

Quanto às células do cérebro, seu funcionamento normal contribui para a regulação 

da rede neuronal, sendo um canal proteico presente nas células do neocórtex, 

córtex do cerebelo e hipocampo, com suas outras isoformas atuando em outras 
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porções do cérebro (HERRMANN, SCHNORR e LUDWIG, 2015; SZEPETOWSKI, 

2018). 

Mutações nos genes GRIN2A e GRIN2B – os quais codificam para 

subunidades diferentes no receptor ionotrópicos glutamatérgicos para N-metil D-

Aspartato (NMDA) – e uma variante que ocorre de novo em GRIN2D – de outra 

subunidade do mesmo receptor – foram observadas em diferentes tipos de 

epilepsias (SZEPETOWSKI, 2018). 

Outros genes que codificam canais iônicos e suas subunidades, sejam canais 

mediados por voltagem ou atuando como ligantes, estão os genes SCN1A e 

SCN1B, os quais codificam subunidades de canais de Sódio, e foram encontrados 

alterados em diferentes epilepsias (RICO et al., 2016; SZEPETOWSKI, 2018). O 

gene SCN1A, quando alterado, gera uma subunidade defeituosa que formará um 

canal Nav1.1 alterado, levando a uma menor proporção desses canais na 

membrana do neurônio. Consequentemente, há a redução da passagem de Sódio e, 

portanto, redução do potencial de ação do neurônio, comprometendo a 

neurotransmissão ao Ácido Gama-Aminobutírico (neurotransmissão GABAérgica). 

Este gene está também relacionado à Síndrome de Dravet, caracterizada por 

Encefalopatias Epilépticas na infância (DACI et al., 2018). 

 

 

5.1.1.1 O Papel de Canais de Sódio na Homeostase Neuronal e na Epileptogênese 

 

 

A Síndrome de Dravet, entre outras síndromes e, inclusive, desordens 

neurológicas que possuem a ocorrência de crises epilépticas como um de seus 

fenótipos, pode deixar em evidência mecanismos importantes quanto a manutenção 

da homeostase neuronal, através do entendimento dos processos patogênicos que 

causam seu desequilíbrio e, em consequência, a patologia (STALEY, 2015). 

A homeostase neuronal é um conjunto de mecanismos que os neurônios 

possuem para regular sua excitabilidade. Quando se encontra em desequilíbrio, por 

conta de perdas neuronais devido a lesões, traumas ou síndromes degenerativas, 
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por exemplo, podem levar a epilepsias. O excesso de atividade dos neurônios acaba 

por diminuir os impulsos excitatórios e aumentar os inibitórios, ou então, a baixa 

atividade por fazer o contrário, e aumentar os impulsos excitatórios. No caso de 

canais de Sódio, o desequilíbrio dos canais levaria a correntes mais altas ou então 

mais baixas do que o normal (DACI et al., 2018; O’LEARY e WYLLIE, 2011). 

Se o mecanismo de homeostase não estiver atuando como deveria, uma 

incapacidade de atribuir a carga correta na membrana neuronal pode desencadear 

uma crise convulsiva. Mutações de perda de função de canais de Sódio costumam 

estar mais associados a desordens de sensações, de movimentação e de cognição, 

do que as epilepsias (STALEY, 2015) – ainda assim, o gene SCN1A é comumente 

encontrado na Síndrome de Dravet (STALEY, 2015; SZEPETOWSKI, 2018). 

Mutações no gene SCN1A foram evidenciadas como causadores de 

diferentes epilepsias genéticas. Na epilepsia, a falta desse tipo de canal (canais de 

Sódio, no geral) por conta de mutações foi associada aos interneurônios 

GABAérgicos (portanto, inibitórios), os quais possuem atividade na iniciação e 

propagação dos potenciais de ação, sendo então reguladores importantes na 

excitabilidade da membrana neuronal. Como demonstrado em um estudo em 

modelo animal de camundongo, de 2006, a diminuição no fluxo de Sódio nos 

interneurônios GABAérgicos (e diminuição da atividade de canais de GABA, 

consequentemente) poderia levar à hiperexcitabilidade da membrana, levando à 

epilepsia.– ainda que a mutação em canais NaV1.1, os quais são responsáveis por 

pelo menos 75% do fluxo de Sódio nos interneurônios GABAérgicos, sejam capazes 

de reduzir o fluxo de Sódio, e que, por isso, devessem ser associados à diminuição 

de excitabilidade, e não à comprovada hiperexcitação (STALEY, 2015; YU et al., 

2006).  

Enquanto não há uma explicação precisa de como uma alteração de 

conformidade dos canais poderia causar tamanho efeito a ponto de levar à epilepsia, 

acredita-se que a alteração na expressão desses canais, mantidos na membrana do 

neurônio, pode interferir nos mecanismos de controle de sua proporção na 

membrana e ajuste de fluxo e corrente de sódio. 
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5.1.1.2 O Papel de Genes Relacionados à Homeostase em Crises Convulsivas Pós-

Traumáticas 

 

 

Os mecanismos de homeostase atuam para, caso haja alguma lesão, o 

cérebro seja capaz de recuperar seus circuitos neuronais e prevenir a sobrecarga da 

atividade. Por conta disso, a maioria dos pacientes não desenvolve epilepsia após 

danos cerebrais graves – a incidência de crises convulsivas pós-trauma varia 

drasticamente de acordo com a idade e, principalmente, a gravidade da lesão 

(FREY, 2003).  

Portanto, presume-se que a causa da epilepsia nessa pequena porcentagem 

de pacientes sejam alguma vulnerabilidade genética que desencadeie em falhas 

nesses mecanismos moleculares de homeostase neuronal, os quais tentam refazer 

as conexões perdidas com a agressão, mas não conseguem. 

 Ainda assim, a relação entre genética e vulnerabilidade em se ter crises após 

um processo traumático não está completamente esclarecido, e os mecanismos não 

são completamente conhecidos (FREY, 2003). 

Há uma grande variabilidade de resposta frente a uma lesão cerebral entre os 

pacientes acompanhados em diferentes estudos, mencionados pela revisão feita por 

Lauren Frey (2003). Alguns pacientes podem apresentar crises convulsivas, 

enquanto outros, uma única crise ou então, nenhuma. Frey afirma que a maioria dos 

estudos que procuram a relação entre genética e epilepsia hereditária não confirmar 

o histórico familiar de crises (ou seja, a genética) como fator de risco no caso de 

acidentes traumáticos. 

Frey menciona dois estudos; um, por Jennet (1975) afirma que a causa 

genética para as crises era mais provável quando os pacientes eram jovens, com 

menos de 16 anos, e apresentaram crises pós-traumáticas mais tardias; entretanto, 

um estudo coorte feito no Vietnam, por RISH et al. (1979) mostrou que não havia 

relação entre as crises pós-traumáticas, tanto tardias como precoces, e o histórico 

familiar do paciente.  
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Por fim, Frey menciona outro estudo feito por Ottman et al. (1996), em que 

não foram observadas diferenças entre o risco de crises convulsivas para os 

parentes de pacientes que apresentaram crises pós-traumáticas não era diferente do 

risco para a população geral sadia, sugerindo que essa variedade individual na 

resposta a um trauma pode não ser determinada geneticamente. 

  

 

5.1.2 As Epilepsias Relacionadas a Mutações em Genes que Interferem em 

Sinapses Neuronais 

 

 

Condições que, além de serem canaleopatias, são também chamadas de 

sinaptopatias por considerarem os defeitos genéticos em receptores de 

neurotransmissores, os quais estão envolvidos na sinapse. Esses defeitos englobam 

desde o início da sinapse como seu desenvolvimento no cérebro, sua maturação e 

seu funcionamento propriamente dito. Não por coincidência a suspeita no mau 

funcionamento das sinapses está relacionada à epilepsia, por ser uma doença que 

se trata justamente da desregulação das mesmas (SZEPETOWSKI, 2018). 

Defeitos e variantes que já foram relacionadas às epilepsias estão presentes 

no gene STXBP1 – o qual codifica a proteína Munc-18.1, envolvida na fusão de 

vesículas sinápticas –, cujos defeitos causam encefalopatias epilépticas severas de 

início precoce, e no gene STX1B – o qual codifica a proteína sintaxina B, uma das 

proteínas SNAREs que também estão envolvidas na fusão de vesículas de 

neurotransmissores para sua exocitose na fenda sináptica –, cujos defeitos foram 

relacionados à Epilepsia Generalizada com Crises Febris “Plus” (na sigla em inglês, 

GEFS+) (SZEPETOWSKI, 2018). 

Variantes no gene PRRT2 foram demonstradas como causadores de 

convulsões benignas familiares da infância, discinesia paroxismal e enxaquecas. 

Este gene codifica a proteína tipo 2 de repetição rica em prolina e interage com a 

proteína sináptica SNAP25, estando envolvida na fusão de vesículas sinápticas com 

a membrana plasmática, juntamente com a proteína intersectina-1. Cerca de 78% 
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dos casos esporádicos ou dos familiares são gerados por variantes em uma única e 

recorrente alteração de fase durante a replicação do gene, e as mutações 

relacionadas podem ter diferentes fenótipos, ainda que no mesmo caso familiar 

(SZEPETOWSKI, 2018). 

Por fim, defeitos no gene DNM1 – o qual codifica a proteína dinamina-1 

GTPase pré-sináptica – foram também relacionados às Encefalopatias Epilépticas 

(SZEPETOWSKI, 2018).  

 

 

5.1.3 As Epilepsias Relacionadas a Mutações em Genes da Via do mTOR 

 

 

O mTOR (alvo mamífero da rapamicina) é uma proteína-quinase, cujas 

subunidades, o complexo 1 (mTORC1) e o complexo 2 (mTORC2), estão envolvidas 

em uma complexa rede de regulação de processos celulares como síntese proteica, 

crescimento celular, metabolismo celular e autofagia, através da captação de 

informações ambientais (SAXTON e SABATINI, 2017). A sinalização da via do 

mTOR é ativada por fatores de crescimento como IGF ou em abundância de 

substratos metabólitos, levando as conexões aferentes e eferentes dos processos 

neuronais (DACI et al., 2018). Ele também está envolvido no desenvolvimento do 

cérebro e a formação de circuitos neurais. 

Quando o mTOR é encontrado desregulado, as vias regidas por ele foram 

associadas a patologias como envelhecimento, câncer, diabetes, além de síndromes 

específicas, como esclerose tuberosa – que possui fenótipos neurológicos 

debilitantes, incluindo autismo e epilepsia, e que costumam ser refratárias ao 

tratamento e abordagens cirúrgicas (SAXTON e SABATINI, 2017; SZEPETOWSKI, 

2018). Em excesso, sua ativação pode levar à criação de conexões 

exacerbadamente, criando uma resposta excessiva (DACI et al., 2018). 

Mutações em genes das vias de PI3K, IGF e mTOR foram encontradas em 

pacientes com malformações no cérebro associadas à epilepsia, como displasia 

cortical focal, esclerose tuberosa e hemimegaencefalia (aumento de uma parte de 
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um dos hemisférios do cérebro) (DACI et al., 2018) e defeitos em dois genes 

relacionados a essas vias, o TSC1 (que codifica a proteína hamartina) TSC2 

(codifica a proteína tuberina) foram observados em pacientes com esclerose 

tuberosa. Em condições normais, essas duas proteínas regulam a sinalização de 

mTOR, formam um supressor tumoral e atuam na inibição do Complexo de 

Esclerose Tuberosa, um dos alvos de sinalização do mTORC1, na via do mTOR. 

Entretanto, mutações nesses genes mostraram causar um excesso de atividade 

dessas proteínas e da via do mTOR, levando a um excesso de crescimento e 

proliferação celular (ZENG et al., 2008). 

Cerca de 60% a 90% dos pacientes com epilepsia e 50% com transtornos 

autistas foram associados à atividade exacerbada de mTORC1. Em modelo 

experimental de camundongo (ZENG et al., 2008), com defeitos nos genes TSC1 e 

TSC2, o uso de Western Blot foi capaz de demonstrar a atividade exacerbada de 

mTORC1 e produtos expressos na via do mTOR, o que levou a convulsões severas, 

mas que foram capazes de ser prevenidas com tratamento por rapamicina (SAXTON 

e SABATINI, 2017). A rapamicina é um inibidores de mTOR, e esses tipos de 

medicamentos foram demonstrados como capazes de diminuir as crises, obtendo 

uma resposta melhor quando utilizados no início do desenvolvimento, em que esse 

processo é mais ativo e limitado por seu substrato, fazendo com que a criação de 

sinapses seja mais sensível a alterações. Os inibidores também mostraram ter 

efeitos modestos em cérebros mais maduros, quando os processos de criação de 

sinapses já são mais limitados (DACI et al., 2018). 

Outros membros envolvidos nessa via também foram demonstrados em 

vários tipos de epilepsias. Mutações nos genes que expressam proteína que 

formarão o complexo GATOR1 (do inglês, GAP Activity Toward Rags), e no 

complexo KICSTOR, foram associadas a epilepsia em humanos. Alterações no 

complexo GATOR1, um dos inibidores da via do mTOR, foram demonstradas como 

sendo uma das causas mais significativas de epilepsia focal familiar, incluindo más-

formações no cérebro, provavelmente devido à desregulação do crescimento 

neuronal. Mutações em NPRL2 e NPRL3, os quais formam o complexo GATOR1 ao 

se ligarem à proteína DEPDC5, e variantes do gene DEPFC5, outra proteína 

pertencente ao GATOR, levaram à perda de função dessas proteínas e prejuízo do 

funcionamento do complexo. As variantes de DEPFC5 foram detectadas em 
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epilepsias focais familiares, com focos epileptogênicos variáveis, e em epilepsias 

focais autossomais dominantes. Variantes de NPRL2 e de NPRL3 foram detectadas 

nas Epilepsias Focais Familiares, com ou sem displasia focal (RICO et al., 2016; 

SAXTON e SABATINI, 2017; ZENG et al., 2008). 

Em um estudo feito por RICO et al. (2016), a análise por Sequenciamento de 

Nova Geração (NGS, na sigla em inglês) e sequenciamento de Sanger, além de um 

painel de genes, foram feitos em 404 pacientes não-relacionados que possuíam 

Epilepsia Focal. Destes, foram encontradas mutações heterozigóticas em NPRL2 e 

NPRL3 em cinco pacientes e mutações em DEPDC5 em 38 pacientes, sendo que 

nos 322 restantes foram identificadas outros dezoito com novas mutações – o que 

estatisticamente faz das mutações em genes de GATOR1 a causa genética mais 

comum de epilepsia focal. Diversas outras estratégias foram utilizadas pelo grupo 

para identificar mutações nesses três genes, como sequenciamento do exoma 

completo, análise de linkage genético do exoma e uma busca por genes candidatos. 

Curiosamente, as variantes desses genes representam uma baixa proporção 

em dados públicos de exoma. As raras alterações encontradas foram consideradas 

patogênicas com uma previsão através das propriedades previstas na alteração na 

sequência do gene. 

Outros fatores de crescimento que convergem para a mesma via do mTOR 

através do Complexo de Esclerose Tuberosa são o IGF-1, que atuam fosforilando os 

produtos de TSC1 ou TSC2, também inibindo o complexo em condições normais 

(SAXTON e SABATINI, 2017). 

Defeitos em NEDD4L (gene que codifica um regulador da via do mTOR) 

também foram encontrados em outro tipo de epilepsia, com heterotopia nodular 

periventricular. Mutações somáticas não hereditárias, como as que ocorrem durante 

o desenvolvimento do cérebro, foram encontradas por sequenciamento sanguíneo e 

cerebral em pacientes pós-cirúrgicos, com Displasia Focal Cortical, em genes de 

proteínas participantes da via do mTOR, como o próprio mTOR, além dos já 

mencionados TSC1 e TSC2 (SZEPETOWSKI, 2018). 
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5.1.4 Outras Variantes Patológicas Associadas às Epilepsias 

 

 

Entre outros genes cujas variantes e mutações foram relacionadas às 

epilepsias ou evidenciadas como causais, está o já mencionado gene LGI1, 

relacionado à epilepsia do Lobo Temporal Lateral no início do século XXI 

(SZEPETOWSKI, 2018) e também relacionado à Epilepsia Focal (RICO et al., 2016). 

Este gene codifica uma proteína de ligação a um canal de Potássio (o canal Kv1.1), 

possivelmente tendo atuação nesses tipos de canais iônicos, e à proteína pós 

sináptica da membrana plasmática ADAM22 (a qual também faz parte do canal de 

potássio), tendo então, relação com o funcionamento sináptico. Além disso, o LGI1 

também é expresso nos axônios, regulando o potencial de ação ao definir a 

densidade dos canais de Potássio Kv1.1. 

Dessa forma, as epilepsias relacionadas ao gene e os defeitos genéticos 

associados aos genes LGI1 e ADAM22 poderiam se consideradas, além de 

sinaptopatias, como canaleopatias, com perda da função do produto proteico 

expresso. 

Nas encefalopatias epilépticas, genes que codificam proteínas envolvidas no 

remodelamento da cromatina têm surgido, incluindo o CHD2 (o qual gera uma das 

proteínas da helicase com cromodomínio de ligação ao DNA), a qual foi encontrada 

envolvida em Encefalopatias Mioclônicas e relacionada ao risco de 

fotossensitividade; HDAC4 (o qual gera uma proteína deacetilase de histonas, as 

quais estão relacionadas à estrutura do DNA); MBD5 (um dos genes para uma 

família de proteínas do domínio de ligação a metil-CpG e estão envolvidas na 

expressão genética ao modificar a estrutura da cromatina); MECP2 (outro membro 

da mesma família de MBD5, e que foi demonstrada como estando alterada na 

Síndrome de Rett); além de vários outros genes, como o SMARCA2 e SMC1A 

(SZEPETOWSKI, 2018). 

Defeitos no gene RORB (gene do receptor nuclear órfão de beta-retinoide) 

geram proteínas mal formadas, que tinham sua função prejudicada, o que foi 

demonstrado com sequenciamento do exoma completo, em três gerações de uma 
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família, com um determinado subtipo de Epilepsia Generalizada Genética com 

Mioclonia Palpebral e Ausência, além de estudos subsequentes com pacientes com 

epilepsia e distúrbios cognitivos e comportamentais. O ROR-beta é um fator de 

transcrição ligante-dependente do receptor nuclear envolvido no controle dos ritmos 

do ciclo circadiano, na neurogênese, e na orientação de axônios talamocorticais 

(SZEPETOWSKI, 2018). 

O gene PCDH19 codifica uma proteína de adesão da família das 

protocaderinas, e defeitos nesse gene foram relacionados com o padrão de herança 

ligado ao X e epilepsia e distúrbios cognitivos em homens. Um dos supostos motivos 

dessas relações seria uma interferência celular, em que a consequência patogênica 

ocorreria nos casos em que houvesse a coexistência de ambas as células neuronais 

com e sem PCDH19 (demonstrado em um paciente com mutação em mosaico) 

(SZEPETOWSKI, 2018). 

ARX (gene que codifica um fator de transcrição) e CDKL5 (o qual codifica 

uma quinase dependente de ciclina serina-treonina) são genes que estão ligados ao 

X e cujas mutações foram relacionadas a Encefalopatias Epilépticas em mulheres, e 

cujos fenótipos eram mais leves do que os de homens (SZEPETOWSKI, 2018). 

O gene ARX codifica para um fator de transcrição essencial para determinar a 

migração dos neurônios. Mutações nesse gene foram associadas a defeitos na 

migração de interneurônios para seus determinados circuitos corticais, levando a 

falhas crônicas na inibição deste circuito. Os interneurônios posicionados 

corretamente acabam ficando sobrecarregados com a falta de outras células nesse 

circuito – ou então, os interneurônios posicionados corretamente não têm as 

propriedades necessárias para atuarem normalmente, como ao transmitir o impulso 

nervoso, quanto à concentração de Cálcio intracelular ou na conexão sináptica 

adequada para serem capazes de inibir o circuito quando fosse preciso (DACI et al., 

2018). 
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5.1.4.1 Variantes Menos Conhecidas Relacionadas às Epilepsias 

 

 

Os seguintes genes, embora não se enquadrem em categorias como 

expressando canais iônicos, dependentes de voltagem ou relacionados aos ligantes 

desses canais, são também encontrados alterados em certos tipos de epilepsias, 

com diferentes papéis no cérebro: 

 SLC2A1 (DACI et al., 2018; (SZEPETOWSKI, 2018), o qual codifica um 

dos membros da família “2” do transportador facilitado de glicose 

GLUT1, localizado na barreira hematoencefálica e possivelmente 

relacionado à epilepsia precoce de ausência, além de outros tipos de 

epilepsia, e discinesia paroxismal induzida por exercício com epilepsia. 

 GNAO1 e GNB1 (SZEPETOWSKI, 2018), os quais codificam 

subunidades de proteínas heterotriméricas de ligação à guanina, 

possivelmente envolvidas nas encefalopatias epilépticas e convulsões 

relacionadas à disfunção de desenvolvimento neural, respectivamente. 

Mutações no gene SLC2A1 são comumente encontradas em pacientes com 

síndrome de deficiência de GLUT1, uma desordem tratável, mas que é a causa de 

diferentes desordens neurológicas, epilepsias na infância e outros fenótipos 

relacionados, como deficiência cognitiva, motora e psicomotora. Variantes 

heterozigóticas nos genes SLC2A1 e mutações no gene GLUT1/SLC2A2 resultam 

em uma falha no transporte de glicose. Quando alterado, o gene SLC2A expressa 

uma menor quantidade de seus produtos, que compõem o transportador GLUT1. 

Com o transporte de glicose ineficiente, o aporte da principal fonte energética para o 

cérebro é prejudicado (DACI et al., 2018). 

Raramente esse gene é encontrado alterado junto a epilepsias generalizadas 

genéticas; quando encontradas nestes tipos de epilepsias, o gene SLC2A1 mutado é 

mais associado a outras desordens motoras ou de fala, que são condições vistas 

junto a epilepsias generalizadas (DACI et al., 2018). 

  

 



37 
 

 

5.1.5 Alterações Cromossômicas Observadas em Epilepsias 

 

 

 Variações no número de cópias (CNVs, da sigla em inglês), definidas como 

deleções ou duplicações de partes do DNA pelo genoma, uma pequena parcela 

pode representar um risco ou causa para essas desordens de desenvolvimento 

neural. Algumas dessas CNVs são recorrentes, como grandes deleções nos 

cromossomos 15q11.2, 15q13.3 e 16p13.11 – variações encontradas em pacientes 

com epilepsia generalizada genética ou epilepsia focal, nas proporções de 3% e 1%, 

respectivamente (SZEPETOWSKI, 2018). 

 A microdeleção em 15q13.3 está associada com um aumento relativamente 

grande, de 68%, no risco de se ter epilepsia; já defeitos no cromossomo 16q11.2 

estão associados à Epilepsia Rolândica, juntamente com outras desordens 

neurológicas, como autismo, e também com obesidade (SZEPETOWSKI, 2018). 

Esses tipos de desordens estão associados com um maior risco de se ter 

uma variedade de desordens de neurodesenvolvimento, como esquizofrenia, 

Transtorno de Espectro Autista ou deficiência intelectual (SZEPETOWSKI, 2018). 

 

 

5.1.6 Heranças Complexas nas Epilepsias Genéticas 

 

 

 Algumas epilepsias mais raras, como as já mencionadas, são monogênicas. 

Logo, os estudos que focaram em identificar fatores genéticos nos tipos de 

epilepsias mais comuns tiveram limitações, mostrando-se controversos ou não 

replicáveis (SZEPETOWSKI, 2018). 

Consequentemente, genes candidatos ligados ao sistema imune, como o da 

Interleucina 1-β ou genes do fator complemento C3, foram propostos como 

relacionados com as crises febris e epilepsia do lobo mesial, embora seus papéis 

não sejam completamente conhecidos (SZEPETOWSKI, 2018). 
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Outros genes que, embora relacionados a diferentes epilepsias, porém ainda 

não está completamente esclarecido sobre como se dão suas relações com essas 

desordens, são o SRPX2 (na Afasia Epiléptica) e o EFHC1 (na Epilepsia Mioclônica 

Juvenil). Estes podem representar fatores de risco para essas epilepsias e para 

outras desordens de desenvolvimento neural, e mostraram influenciar, através de 

seu papel nos microtúbulos das células, a migração neuronal no desenvolvimento 

fetal do cérebro, em modelo animal de roedor (SZEPETOWSKI, 2018). 

Estudos coorte feitos em uma grande quantidade de pacientes epilépticos e 

controles não detectaram fatores de risco irrefutáveis, os quais poderiam influenciar 

no valor do risco à epilepsia de forma significativa. Variantes mais raras, de grande 

efeito nas epilepsias generalizadas genéticas, são difíceis de serem identificadas 

através de sequenciamento completo do genoma (SZEPETOWSKI, 2018). 

Os estudos mais recentes têm sido mais promissores, mostrando resultados 

mais positivos. Por isso, variantes que conferiram risco para crises febris foram 

identificadas no locus dos genes SCN1A e SCN2A, os genes para canais de Sódio, 

e em ANO3, que expressa a anoctamina 3, de canais de Cloro. Outros estudos, 

feitos com mais de oito mil pacientes epilépticos (epilepsias generalizadas genéticas 

ou focais) e 26 mil pacientes-controles também identificaram o gene PCDH7, da 

família das protocaderinas, além do mencionado SCN1A (de canais de Sódio), como 

um fator de risco para epilepsia (SZEPETOWSKI, 2018). 

 

 

5.1.7 Condições de Co-morbidade Entre as Epilepsias 

 

 

Foram demonstradas alterações genéticas relacionadas a epilepsia que são 

compartilhadas entre diferentes pacientes e estão associadas a condições de co-

morbidade, em que um defeito específico em um gene, ou mesmo no genoma, que 

pode levar a uma ou mais síndromes além da própria epilepsia, dependendo de 

fatores tanto genéticos como ambientais (SZEPETOWSKI, 2018). 

Abaixo, esses genes são citados brevemente: 
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 Defeitos no gene PRRT2 foram demonstrados como causa de convulsões 

não febris na infância, Discinesia Paroxismal ou Enxaqueca Hemiplégica. 

 Variantes de GRIN2A foram demonstradas como causa de Afasias 

Epilépticas, nas quais as crises e descargas interictais foram associadas 

com comprometimento de linguagem e déficit cognitivo e comportamental. 

 Micro-deleções em 16p-11.2 foram associadas com um risco aumentado 

para várias desordens de desenvolvimento neural, incluindo-se epilepsia, 

e também autismo, Transtorno de Déficit de Atenção, macrocefalia e 

obesidade relacionada a diabetes. 

 

Essas co-morbidades poderiam ter relação com a epilepsia genética pelo fato 

da repetição das crises convulsivas, além dos processos cognitivos, entre outros 

processos fisiológicos. Um fator que poderia influenciar no fenótipo clínico das 

desordens e doenças já mencionadas é a combinação de fatores genéticos e não-

genéticos; por exemplo, foi comprovado que as consequências geradas por uma 

determinada variante em canais iônicos pode ser influenciada por outras variantes 

em outros canais iônicos (SZEPETOWSKI, 2018). 

Outros fatores poderiam alterar os fenótipos dessas síndromes, como eventos 

imunológicos (processos inflamatórios no Sistema Nervoso Central, por exemplo) ou 

mutações somáticas. Um evento extremamente severo e drástico que resultaria da 

combinação desses fatores poderia ser a SUDEP (sigla em inglês para “Morte 

Súbita em Epilepsia”), em que mutações em genes específicos poderiam aumentar o 

risco de o paciente sofrer essa condição. Como bases, diversas variantes genéticas 

foram encontradas em pacientes com SUDEP, entre elas, variantes em genes de 

canais de Potássio, como o KCNA1, o KCNQ1 (gene parálogo aos genes KCNQ2 e 

KCNQ3) e o KCNH2, genes de canais de Sódio, como o SCN1A, SCN2A, SCN5A e 

SCN8A, e o gene DEPDC5, que também codifica um canal proteico  

(SZEPETOWSKI, 2018). 

5.2 DIAGNÓSTICO GENÉTICO E PROGNÓSTICO 
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5.2.1 O Diagnóstico Genético Como Forma de Aplicar Tratamentos 

Personalizados 

 

 

Um tratamento personalizado seria um tratamento baseado na variabilidade 

genética de cada paciente, através da identificação molecular de alterações em 

genes específicos ou de alterações fisiológicas causadas por defeitos genéticos. 

Com esta abordagem, é então possível impedir o surgimento da falha funcional dos 

produtos alterados expressos pelo gene defeituoso ou reverter os prejuízos 

causados por suas consequências fisiológicas.  

Sua finalidade é, portanto, levar a uma melhora na clínica do paciente e em 

sua qualidade de vida. 

A busca por marcadores genéticos pode revelar-se como uma forma de 

selecionar a melhor terapia para o paciente, escolhendo fármacos e tratamentos 

alternativos que poderiam amenizar ou reverter seus defeitos genéticos e, 

consequentemente, moleculares. Além disso, é também uma forma de contornar 

uma possível farmacorresistência que o paciente possa apresentar e, junto a ela, a 

piora do prognóstico, com a continuidade das crises convulsivas, por prever a 

resposta ao fármaco e as doses efetivas, baseando-se em testes clínicos prévios e 

melhor direcionados (DACI et al., 2018; SZEPETOWSKI, 2018). 

 

 

5.2.2 O Diagnóstico Genético Como Forma de Aplicar Tratamentos 

Medicamentosos e Alternativos Específicos 

 

 

Como dito anteriormente, a identificação de um ou vários genes relacionados 

à epilepsia levou não somente ao selecionamento de tratamentos já em utilizados na 

clínica, mas também à testagem de novas opções terapêuticas e alternativas 

(SZEPETOWSKI, 2018). 
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Um exemplo é a dieta cetônica ou dieta cetogênica, demonstrada como sendo 

mais bem aplicada quando são observados defeitos no gene GLUT1 e nos pacientes 

com Síndrome de Dravet, vistos anteriormente. Essa dieta é baseada no baixo 

consumo de proteínas e carboidratos e no alto consumo de ácidos graxos. Desta 

forma, o consumo de glicose como fonte de energia pelo cérebro é reduzido e 

corpos cetônicos são ofertados como uma alternativa energética (DACI et al., 2018). 

Outra dieta também em uso é a dieta modificada de Atkins, baseada no 

consumo livre de proteína e consumo baixo e proporcional de carboidratos e 

lipídeos, embora tenha tido efeito semelhante à dieta cetogênica, em pacientes com 

a já mencionada síndrome de deficiência de GLUT1, associada a mutações nos 

genes SLC2A1 e GLUT1/SLC2A2, os quais expressam subunidades de 

transportadores de glicose GLUT1. As epilepsias relacionadas à deficiência desses 

transportadores estão também associadas a uma baixa resposta aos AEDs mais 

comumente usados, condição atenuada nas formas mais leves da síndrome (DACI 

et al., 2018). 

Essas dietas são usadas em epilepsias farmacorresistentes e epilepsias 

precoces, em jovens ou crianças, além de uma variedade de outras doenças 

epilépticas. Por atuarem em um mecanismo de ação através da síntese e 

recaptação do neurotransmissor GABA, o resultado é um efeito neuroprotetor e 

antiepileptogênico (impedindo o surgimento de crises convulsivas), e o tratamento 

com essas dietas visa então tratar os sintomas da neuroglicopenia, contornando os 

transportadores de glicose defeituosos ao ofertar corpos cetônicos como uma 

alternativa energética (DACI et al., 2018). 

Entretanto, essas dietas não são um padrão para todos os casos da síndrome de 

deficiência de GLUT1. A trieptanoína, como um triglicerídeo, faz parte de um grupo 

de tratamentos denominado “alimentos médicos”. Na dieta, o triglicerídeo 

trieptanoína possui metabólitos (heptanoato e corpos cetônicos C4 e C5) capazes de 

atravessar facilmente a barreira hematoencefálica. Os produtos desses metabólitos, 

em células da glia, conseguem substituir intermediários do ciclo de Krebs. Desta 

forma, a trieptanoína age aumentando o efeito das cetonas regulares absorvidas da 

dieta, tanto em células da glia como em neurônios, sendo assim capazes de 

restaurar a energia para o metabolismo e neurotransmissão, servindo como 



42 
 

 

alternativas energéticas em condições de anaplerose (DACI et al., 2018; MOCHEL 

et al., 2016; PASCUAL et al., 2014). 

Em um estudo clínico por Mochel et al. (2016), 90% dos pacientes com 

manifestações paroxismais não-epilépticas  (um evento que mimetiza uma crise 

convulsiva, embora não seja causada pelas mesmas atividades anormais e 

excessivas de uma crise, mas que normalmente aumenta em frequência com o 

passar dos anos) e que não eram adeptos da dieta cetogênica foram tratados com 

trieptanoína e obtiveram melhora ou interrupção das manifestações. Neste mesmo 

estudo, quando a terapia com o triglicerídeo foi removida, as manifestações 

retornaram (MOCHEL et al., 2016). 

Esse estudo, junto a outros anteriores, apresentou resultados promissores, 

embora apresente uma amostragem pequena (quatro crianças e quatro adultos) e 

não explicite como se deu o diagnóstico da síndrome de deficiência de GLUT1 

(MOCHEL et al., 2016). 

Em outro estudo clínico (PASCUAL et al., 2014), de abordagem semelhante 

quanto ao tratamento com a trieptanoína, todos os pacientes (de um total de onze) 

apresentaram redução em padrões conhecidos como “ponta-onda” vistos no 

eletroencefalograma, noventa minutos depois de tratados com o mesmo composto. 

Logo, estes padrões, utilizados para registrar a ocorrência dos paroxismos 

epileptiformes (a despolarização excessiva a qual acontece na crise convulsiva), 

diminuíram, indicando a diminuição de atividade anormal após a terapia. 

Aos pacientes que continuaram o tratamento com ingestão diária de 

trieptanoína, 67% (6/9 pacientes) mantiveram uma melhora contínua, mesmo que 

não tão significante em comparação com o primeiro tratamento (PASCUAL et al., 

2014). 

Como comprovado pelos estudos mostrados, uma vez que o erro metabólico 

é corrigido, a função do cérebro pode ser quase que completamente restaurada 

(DACI et al., 2018; MOCHEL et al., 2016; PASCUAL et al., 2014). Este motivo faz do 

diagnóstico genético precoce um método essencial para um bom prognóstico da 

doença epiléptica. 
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Em casos mais leves da síndrome, os tratamentos sugeridos são os inibidores 

de anidrase carbônica, como acetazolamida ou zonisamida, que se mostraram 

eficientes para redução das crises, melhoria das desordens motoras e discinesia. 

Pacientes com a síndrome de deficiência de GLUT1 devem evitar barbitúricos, 

cafeína e ácido valproico. Junto à dieta cetogênica, evita-se fenobarbitais e ácido 

valproico, enquanto junto à dieta modificada de Atkins, evita-se o uso de inibidores 

de tirosina-quinase. Em outras dietas alternativas, ainda evita-se o uso de 

Diazepam, antidepressivos tricíclicos, álcool, cafeína e outros narcóticos. No geral, 

aconselha-se aos pacientes ter precaução ao misturar a dieta cetogênica ou de 

Atkins modificada, como tratamentos alternativos, com medicamentos como 

fenobarbitais, valproato (o qual inibe os transportadores GLUT1 e a beta oxidação 

de ácidos graxos), acetazolamida, topiramato e zonisamida (a qual inibe a anidrase 

carbônica, levando a acidose metabólica e cálculos renais) (DACI et al., 2018). 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Com a revisão de literatura feita neste trabalho, foram observados 52 dos 

vários genes cujas alterações foram relacionadas às epilepsias ou a outras 

síndromes genéticas. 

Esses genes encontrados alterados nas epilepsias possuem as mais diversas 

funções, como expressar subunidades ou produtos que formarão: canais proteicos, 

como os canais de Sódio, Potássio, Cloro, além de receptores NMDA e GABA, e de 

ligantes de alguns tipos de canais proteicos; proteínas de fusão de vesículas 

sinápticas; proteínas de adesão celular; fatores de transcrição; proteínas com 

atuação na conformação da cromatina e relacionados à expressão gênica; 

transportadores de glicose GLUT1 no Sistema Nervoso Central; diversas proteínas 

reguladoras da via do mTOR; e proteínas cujos papéis ainda não são totalmente 

conhecidos, como citosinas inflamatórias e moléculas do sistema complemento. 

Outras epilepsias também estão associadas com alterações cromossômicas, e não 

somente com alterações em nucleotídeos, individualmente ou em conjunto. 

Na tabela seguinte poderão ser visualizados os 52 genes mencionados neste 

estudo, relacionando-os à sua função celular. 
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Gene Função celular Gene Função celular 

ADAM22 Subunidade de canal de 
Potássio 

MECP2 Proteína da cromatina 

ANO3 Subunidade de canal de Cloro mTORC1 Regulador da via do mTOR 

ARX Fator de Transcrição mTORC2 Regulador da via do mTOR 

CDKL5 
Enzima quinase dependente de 

ciclina 
NEDD4L Regulador da via do mTOR 

CHD2 Subunidade de proteína 
helicase 

NPRL2 Subunidade do complexo 
GATOR 

CHRNA2 
Subunidade de receptor 

nicotínico 
NPRL3 

Subunidade do complexo 
GATOR 

CHRNA4 Subunidade de receptor 
nicotínico 

PCDH19 Proteína de adesão 

CHRNB2 Subunidade de receptor 
nicotínico 

PCDH7 Proteína de adesão 

DEPDC5 
Subunidade do complexo 

GATOR 
PI3K 

Enzima quinase; diversas 
funções no metabolismo celular 

DNM1 Formação de vesículas 
sinápticas 

PRRT2 Formação de vesículas 
sinápticas 

EFHC1 Ligante de canal de Cálcio RORB 
Proteína reguladora da 

conformação da cromatina 

GNAO1 Transdutor de sinal SCN1A Subunidade de canais de Sódio 

GNB1 Transdutor de sinal SCN1B Subunidade de canais de Sódio 

GRIN2A Receptores NMDA SCN2A Subunidade de canais de Sódio 

GRIN2B Receptores NMDA SCN5A Subunidade de canais de Sódio 

HCN1 
Subunidade de canal de 

Potássio 
SCN8A Subunidade de canais de Sódio 

HDAC4 Enzima deacetilase de histonas SLC2A1 Transportador de glicose 

IGF1 
Enzima quinase; diversas 

funções no metabolismo celular 
SMARCA2 

Proteína reguladora da 
conformação da cromatina 

KCNA1 Subunidade de canal de 
Potássio 

SMC1A Proteína reguladora da 
conformação da cromatina 

KCNH2 
Subunidade de canal de 

Potássio 
SNAP25 Formação de vesículas 

KCNQ1 Subunidade de canal de 
Potássio 

SRPX2 Migração e adesão celular; 
formação de sinapses 

KCNQ2 Subunidade de canal de 
Potássio 

STX1B Formação de vesículas 
sinápticas 

KCNQ3 
Subunidade de canal de 

Potássio 
STXBP1 

Formação de vesículas 
sinápticas 

KCNT1 Subunidade de canal de 
Potássio 

TSC1 Regulador da via do mTOR 

LGI1 Ligante de canal de Potássio TSC2 Regulador da via do mTOR 

MBD5 Proteína reguladora da 
conformação da cromatina 

UBE3A Proteínas de sinalização 
proteica para degradação 

Tabela 1 – Relação entre os genes encontrados alterados nas epilepsias e suas funções celulares. 

 

Uma grande dificuldade atual para a inserção desses métodos moleculares 

como diagnóstico é seu custo, sendo que muitas vezes eles são caros demais para 
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serem sugeridos pelos médicos para seus pacientes, ou para serem encontrados 

dentro dos hospitais. Essas técnicas, em comparação com os anos anteriores, estão 

sendo cada vez mais aperfeiçoadas e tornando-se mais acessivas às clínicas. É de 

se esperar que com métodos mais simples de serem executados, os métodos de 

diagnóstico possam ser popularizados entre os demais métodos, o que contribuirá 

para sua melhor acessibilidade a pacientes e hospitais. É o caso de métodos como o 

Sequenciamento de Nova Geração, Western e Northern Blot, e uso de qPCR e 

polimorfismo de comprimento de fragmentos de DNA (RFLP) para a busca por 

SNPs.  

Desta forma, ferramentas custosas demais, ainda que nos dias de hoje, se 

comparadas a todos os outros métodos disponíveis, como é a questão do 

Sequenciamento de Nova Geração, podem, nos anos que se seguirão, serem 

usadas com mais frequência nos casos em que os métodos moleculares mais 

simples ou os métodos clássicos e clínicos não alcançam exatidão. 

A conclusão de praticamente todos os estudos que relacionam as epilepsias a 

uma causa genética, hereditária ou espontânea, é que, com o avanço tecnológico, a 

busca por fatores moleculares será ampliada e os resultados, mais precisos – seja 

para correlações positivas ou, pelo contrário, para a exclusão de alguma 

causalidade genética a uma epilepsia em particular. 

Além de mostrar quais os genes alterados e quais as variantes destes foram 

encontradas, a busca genética é capaz de fazer um rastreamento epidemiológico da 

frequência das mutações na população, explicitando quais as variantes mais 

comuns e quais as mais raras – quais devem receber atenção prática e quais 

necessitam de buscas futuras para melhor compreensão e confirmação de sua 

presença. Um ótimo exemplo são os sequenciamentos dos polimorfismos 

observados nos artigos de Escayg et al. (2001) e Xiang et al. (2017) 

E ainda, invertendo-se a busca genética, a procura pela elucidação detalhada 

do funcionamento de neurônios e de suas sinalizações, dos mecanismos 

regulatórios da atividade neuronal, dos processos fisiológicos envolvidos na 

homeostase neuronal e na regulação do impulso nervoso, na epileptogênese e na 

manutenção de crises convulsivas – a busca constante por conhecimento – torna as 

epilepsias genéticas um dos passos para o descobrimento de quais e como os 
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elementos moleculares atuam nas vias e mecanismos já conhecidos – ou então, no 

descobrimento de novas variantes, novos genes, novos elementos moleculares, 

novas vias e novos mecanismos. 

Todas essas promessas fazem da abordagem genética de diagnóstico, a 

princípio, bastante promissora, tornando-se tentador formular uma correlação direta 

entre uma mutação genética à causa da epilepsia, ou dizer que se o indivíduo foi 

acometido com alguma síndrome epiléptica, é porque ele tem uma vulnerabilidade 

genética que seja a responsável por causá-la. Entretanto, essas abordagens 

mostraram possuir suas exceções. 

A busca genética nem sempre pode ser aplicada cegamente a todos os 

casos, seja procurando-se um gene entre tantos que possam ser candidatos, seja 

buscando um gene específico já relacionado com a epilepsia a ser estudada. Uma 

busca cega pode acabar por ser custosa, dispendiosa e desnecessária, sem a 

necessidade de sobrepor-se à clínica, assim como uma busca por genes que já 

foram excluídos como tendo relação à epilepsia, por significância estatística, pode 

acabar se tornando apenas um resultado negativo para o diagnóstico do paciente. 

O diagnóstico molecular não se trata da busca crua e direta pelos genes 

alterados ou não alterados; cada gene possui uma complexa rede fisiológica por trás 

de seus produtos alterados ou regulados. A busca por motivos genéticos pra a 

causa ou os fenótipos da epilepsia demanda não somente tempo ou custo 

financeiro, mas também habilidades interpretativas afiadas, capazes de aliar o 

diagnóstico genético com os outros diagnósticos, com os fenótipos apresentados e 

as síndromes envolvidas – no geral, aliar as características moleculares às 

características clínicas do paciente (KOK, 2017). 

Não somente como um diagnóstico confirmatório, a busca por causas 

genéticas de epilepsia possui é mais bem aplicada quando complementando aos 

demais tipos de diagnósticos, desta forma fornecendo um diagnóstico mais preciso, 

uma previsão de como será o estado de saúde do paciente nos próximos anos, 

levando-se em conta o que se conhece sobre sua genética e sobre outros pacientes 

em situação semelhante, e trabalhando-se na elaboração de um tratamento 

planejado, demonstrado como sendo o mais eficiente para o seu caso em específico 

– ou compartilhado com tantos outros pacientes (KOK, 2017). 
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Estabelecer uma correlação entre a epilepsia e uma probabilidade já 

estabelecida de recorrência de crises seria ótima para um diagnóstico mais claro e 

confiável. Há também a necessidade de se perceber que a questão diagnóstica não 

serve somente para fins terapêuticos, mas também, para aliviar a tensão de um 

paciente já angustiado por causa de uma doença incurável, aparentemente sem 

rótulo. 

Com a investigação genética e a consolidação de bases genéticas para certos 

tipos de epilepsias ou a vulnerabilidade à epilepsia, as implicações práticas seriam 

ótimas ao trazer benefícios aos pacientes. Com a previsão constatada de uma 

síndrome epiléptica, uma propensão, ou então a confirmação de seus causadores, 

abrir-se-iam possibilidades de abordar um tratamento apropriado e planejado ao 

paciente, além do uso racional dos exames complementares, evitando-se repetição 

ou desperdício de recursos. 

Considerando, por exemplo, as seguintes situações: um paciente que 

apresentou crises epilépticas, mas não foram encontradas evidências em vídeo-

EEG, tem seu diagnóstico inconclusivo. Aliando-se a um perfil genético do paciente 

e das epilepsias, até então, pode-se fazer uma previsão sobre seu diagnóstico mais 

provável, ou então, os possíveis diagnósticos, até que achados mais específicos 

sejam encontrados. Um tratamento específico àqueles achados moleculares, que 

seja mais ideal do que as terapias padronizadas ou pouco específicas, poderia ser 

iniciado, como forma de aliviar as crises – aliás, a necessidade de iniciar terapia 

deve ser tratada com cautela, investigando-se o impacto dela para o paciente. Ou 

então, um diagnóstico por MRI de cistos em um caso de neurocisticercose, mas que 

o paciente nunca apresentou crises – até então. O risco de o paciente ter crises no 

futuro não deve ser prontamente descartado, mas poderia ser melhor verificado de 

acordo a uma possível propensão genética à recorrência, algo que necessitaria de 

pesquisas clínicas extensas para ser confirmada (FISHER et al., 2014). 

É necessário que os médicos considerem o risco de recorrência crises para 

seus pacientes, e que as ferramentas moleculares possam influenciar na elucidação 

desse risco. A decisão diagnóstica é individual para cada paciente, assim como o 

tratamento. Entretanto, o diagnóstico não necessariamente pede um tratamento. De 

mesma forma, o tratamento pode ser mais bem justificado para os pacientes que 
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ainda não possuem seu diagnóstico confirmado, através do conhecimento dos 

fundamentos genéticos que colaboram para a ictogênese. A decisão final de 

diagnóstico e tratamento pode sempre ser facilitada com mais informações que 

esclareçam de forma específica sobre a condição do paciente (LBE, 2018). 

Em última instância, poderia ser feito junto ao paciente um aconselhamento 

genético para os casos em que a epilepsia seria causada por uma herança genética. 

Excetuam-se, portanto, os casos em que as mutações mais provavelmente ocorram 

de novo – lembrando-se que as mudanças de novo também podem ocorrer numa 

mesma base, em um mesmo códon, em um mesmo tipo de epilepsia (ORTEGA-

MORENO et al., 2017). 

Portanto, o avanço tecnológico dos métodos já aplicados implicará não 

somente na maior acessibilidade das ferramentas moleculares à clínica, mas 

também na possibilidade de se conhecer mais profundamente a genética do 

paciente e, principalmente, o papel dos genes alterados. Não apenas novas 

variantes e mutações em genes já conhecidos ou novos genes alterados podem ser 

descobertos, mas também seus papéis fisiológicos podem ser mais bem elucidados, 

assim como novos papéis podem ser atribuídos e novos mecanismos podem ser 

descobertos. Com a contribuição de todos esses fatores, torna-se possível a 

elaboração de um diagnóstico mais completo, junto à execução do tratamento 

farmacológico específico para cada epilepsia, buscando-se a possibilidade de 

tratamentos alternativos que possam contribuir para um bom prognóstico, 

melhorando consideravelmente a qualidade de vida dos pacientes com epilepsia e 

outras síndromes genéticas.  
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