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Introducrao
A etiopatogenia da Epilepsia do Lobo Temporal Mesial

(MILE) associada a Esclerose do Hipocampo (HS) e ainda
desconhecida, no en tanto, existe uma evidencia crescente
que a susceptibilidade para MILE- HS resulta da concorrencia
de factores geneticos com facto res ambientais. Foi proposto
que a presen<;a da variante G1465A no gene GABBRI que codi-
fica 0 receptor 1 tipo B do acido g-aminobutirico seria urn
factor de risco para MILE-HS (Gambardella et at;, embora tal
nao fosse confirmado em estudos subsequentes de replica<;ao
(CavalIeri et at;. As convuls6es febris (FS) prolongadas estao
associadas a morte celular hipocampal e a urn risco aumen-
tado de desenvolvimento de MILE-HS, se e uma consequen-
cia ou se as FS surgem em crian<;as geneticamente predis-
postas e uma questao em aberto,

Objectivos
Neste estudo pretende-se analisar as frequencias das duas

variantes do GABBRI (l465G>A and 1974T>C) numa popula-
<;aoportuguesa com MILE-HS e determinar se existe rela<;ao
entre a presen<;a destas variantes e a ocorrencia de FS.

Metodologia
Compararam-se 72 doentes com MTLE-HS (36 com FS)

com 141 controlos saudaveis. 0 DNA gen6mico foi obtido por
colheita de sangue periferico e a genotipagem foi efectuada
por PCR-RFLP.

Resultados
Encontrou-se urn doente com a presen<;a da variante

1465A mas esta nao foi detectada em nenhum doente do gru-
po de controlo, A frequencia do alelo 1974T>C nao diferiu de
forma significativa entre 0 grupo controlo e os doentes, com
ou sem FS.

Conclusoes
Estes resultados nao apoiam a evidencia que os polimor-

fismos 1465G>Ae 1974I>C conferem uma substancial suscepti-
bilidade para MILE-HS, precedidos ou nao de FS. 0 nosso
estudo nao suporta a rela<;ao descrita em estudos anteriores
entre estas variantes e a MILE- HS.
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Introducrao
A esmagadora maioria dos doentes com epilepsia focal san

c1assificados com base na conjuga<;ao da descri<;ao c1inica das
crises, pelo doente ou familiares, com as caracteristicas dos
paroxismos interictais em EEGs seriados. Raramente a crise e
presenciada pelo c1inico e e igualmente excepcional obter-se
urn registo ictal em EEGs de rotina, 0 que forneceria elementos
mais s6lidos para 0 seguimento c1inico. A tecnica de monito-
riza<;aoVideo-EEG de longa dura<;ao e 0 metoda de referencia
para caracterizar a semiologia ictal, mas e em geral oneroso e
pouco acessivel, 0 que torna dificil a sua utiliza<;ao de forma
alargada na clinica neuropediatrica.

Objectivos
Descrever a experiencia preliminar da utiliza<;ao de registos

EEG de Longa Dura<;ao em Ambulat6rio na caracteriza<;ao da
semiologia neurofisiol6gica ictal em crian<;as com epilepsias
nao controladas,

Metodos
Foram seleccionados doentes em idade pediatrica (media=

", anos) seguidos nas consultas do Servi<;ode Neuropediatria
com crises epilepticas nao controladas ou crises recorrentes

suspeitas de etiologia epileptica, apresentando pelo menos 1
crise no espa<;o de dois dias. Os doentes foram submetidos a
registo EEG ambulat6rio com uma grelha de 19 electrodos de
EEG e 1 de ECG, com intervalos entre 1 e 4 dias. A monitoriza-
<;aofoi interrompida ap6s obter pelo menos duas crises repre-
sen tati vas,

Resultados
No periodo de 6 meses foram estudados 35 doentes, sendo

que em 50% havia somente suspeita de epilepsia, enquanto
nos restantes este diagn6stico estava estabelecido. Nos casos
suspeitos de epilepsia 15% apresentaram actividade paroxis-
tica, enquanto em cerca de 40% foram registadas crises nao
epilepticas.

Nos doentes com actividade epileptica foram registadas
crises em 90% dos casos, sendo 80% focais e 20% generalizadas,

Conclusoes
Numa popula<;ao de doentes pediatricos com crises recor-

rentes cerca de 50% dos estudos nao suportaram a hip6tese
c1inica de epilepsia, 0 EEG Ambulat6rio mostrou-se urn me-
todo eficiente e robusto para documentar 0 EEG ictal.
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