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RESUMO 

Ataxia com apraxia oculomotora (AOA) como modelo para o estudo das 
ataxias recessivas  
As ataxias recessivas formam um grupo muito heterogéneo de doenças 

neurodegenerativas de difícil sistematização, dado o conhecimento limitado dos seus 

mecanismos bioquímicos e genéticos. 

No presente trabalho foi feita a identificação e caracterização de algumas patologias 

raras, sem marcador molecular conhecido, e a definição de grupos clinicamente 

homogéneos, mas sem diagnóstico etiológico. Muito deste conhecimento clínico foi 

disponibilizado para a investigação genética. 

Ao longo de vários anos, foram feitas várias publicações, cada uma correspondendo a 

uma forma rara de ataxia, abrangendo sucessivamente ataxias congénitas (hipoplasias 

pontocerebelosas congénitas, síndrome de Joubert) e ataxias metabólicas (acidúria L-2-

hidroxiglutárica). Cada grupo de doentes descritos foi encaminhado para estudo genético. 

Este modelo de trabalho (identificação de doentes, caracterização clínica, formação de 

grupos com fenótipo homogéneo e estudo molecular) foi sendo aperfeiçoado e aplicado 

ao estudo de novos síndromes, como a ataxia com apraxia oculomotora (AOA). 

 De toda a informação recolhida sobre ataxias recessivas em Portugal, estudámos a 

apresentação clínica em 22 doentes identificados como AOA, pertencendo a 11 famílias e 

definimos critérios clínicos de diagnóstico para esta doença. O estudo genético deste 

primeiro grupo de doentes portugueses permitiu a identificação de um primeiro locus no 

cromossoma 9p13.3 que foi designado AOA1. O gene da AOA1 foi identificado no 

mesmo ano e designado por APTX tendo sido dado à proteína o nome de aprataxina. A 

aprataxina é uma proteína nuclear que está envolvida no processo de reparação do ADN, 

de quebra em cadeia simples. O segundo locus da AOA (AOA2) foi localizado no 

cromossoma 9q34 e o gene depois isolado e caracterizado, com o contributo de 10 

doentes pertencentes a duas famílias portuguesas. Foi denominado SETX e codifica uma 

proteína chamada senataxina, que provavelmente actua também no mecanismo de 

reparação ADN, de quebra em cadeia dupla.  

O nosso estudo permitiu demonstrar que a AOA é a segunda forma de ataxia mais 

frequente em Portugal (depois da ataxia de Friedreich que contribui para 32,8% dos 

casos de ataxias recessivas). Estão actualmente identificados 43 doentes AOA 

pertencendo a 21 famílias, o que corresponde a 12,9% do total das ataxias recessivas em 

Portugal (3,6% são AOA1 e 3,3% são AOA2). Estimamos a prevalência da AOA em 

Portugal, em 0,42 por 100000 habitantes. Contudo 20 desses doentes AOA, pertencentes  



 

a 13 famílias, não correspondem a nenhum dos dois genes conhecidos. Por outras 

palavras, quase metade dos doentes AOA clinicamente caracterizados não têm ainda 

qualquer marcador molecular (doentes AOAx), o que faz presumir que novos genes e 

novas mutações venham a ser identificados. 

Um estudo preliminar deste grupo, detalhando a apresentação clínica (a idade de início, a 

presença de distonia e de atraso) e as características bioquímicas (em particular, os 

valores séricos da α-fetoproteína) permitiu a identificação de vários subgrupos de doentes 

não-AOA1, não-AOA2, que poderão eventualmente corresponder a entidades genéticas 

distintas.  

Com base na nossa experiência elaboramos um algoritmo de diagnóstico diferencial para 

as ataxias recessivas mais frequentes em Portugal. 

 



 

SUMMARY 

Recessive ataxia with oculomotor apraxia (AOA) as a model for the study of 
recessive ataxias study 
 Recessive ataxias are a heterogeneous group of neurodegenerative diseases of difficult 

systematization, due to our limited knowledge on their biochemical and molecular 

mechanisms. The present work is centred on the identification and characterization of 

several of these rare conditions, either those already known, but without a molecular 

marker, or those that were previously almost unknown.  

Throughout the years, a few articles were published, each corresponding to a particular 

and rare form of recessive ataxia: these have covered successively congenital ataxias 

(congenital pontocerebellar hypoplasia, Joubert syndrome) and metabolic ataxias (L-2-

hydroxiglutaric aciduria). Each group of patients was proposed for molecular study after 

their clinical study. This model (identification of patients and families, their clinical 

characterization, grouping by similar phenotypes, molecular study) was applied later to the 

study of recessive ataxias with oculomotor apraxia (AOA).  

All the information on recessive ataxias in Portugal was gathered (by personal reference 

and through an epidemiologic study carried-out in Portugal between 1993 and 2004). We 

first studied the clinical presentation in 22 patients identified as AOA, belonging to 11 

families, and defined the criteria of diagnosis for this disease. The molecular study of the 

same group allowed the identification of a first locus on chromosome 9p13.3, named 

AOA1. The gene was found soon after and named APTX, and the protein concerned 

aprataxin. Aprataxin is a nuclear protein related to DNA repair. A second locus for AOA 

(AOA2) was localized in chromosome 9q34, and the gene identified later, with the 

contribution of 10 Portuguese patients in 2 families. The gene was named SETX; it 

codifies a protein named senataxin, which was found also to have a function in DNA 

repair.  

Our study also demonstrated that AOA is, in fact, the second most frequentrecessive 

ataxia in Portugal (after Friedreich ataxia, that constitutes 32.8% of all cases). In Portugal 

there are now 43 AOA patients, in 21 families, corresponding to 12.9% of all recessive 

ataxias cases (3.6% for AOA1 and 3.3% for AOA2). The prevalence of AOA in Portugal is 

estimated at 0.42:100.000. However, 20 of these patients, (13 families), are non-AOA1 

and non-AOA2, meaning that other mutations and other genes must still be searched for. 

A preliminary study of this group, analysing their clinical presentation (age-at-onset, 

mental retardation, dystonia) and biochemical data (particularly  α-fetoprotein) allowed the  

 



 

identification of several subgroups among non-AOA1, non-AOA2 patients, who may 

correspond to distinct clinical and genetic entities.  

Finally, based on the experience acquired, we propose an algorithm for the differential 

diagnosis of the recessive ataxias more frequent in Portugal. 

 



 

RÉSUMÉ 

Ataxie avec apraxie oculomotrice comme modèle pour l’étude des ataxies 
récessives 
Les ataxies récessives forment un groupe très hétérogène de maladies 

neurodégénératives souvent mal connu et de difficile systématisation, étant donné 

l’insuffisance de notre connaissance de leurs mécanismes biochimiques et génétiques. Le 

travail présent a été centré sur l’identification et caractérisation de plusieurs de ces 

affections rares, soit déjà connues mais sans marqueur moléculaire, soit presque 

inconnues avant.  

Au long de plusieurs années, plusieurs publications on eu lieu, chacune correspondant à 

une forme rare d’ataxie, comprenant successivement les ataxies congénitales 

(hypoplasies pontocérébelleuses congénitales, syndrome de Joubert) et les ataxies 

métaboliques (acidurie L-2-hydroxiglutarique). Chaque groupe de malades décrits a été 

proposé pour étude génétique. Ce modèle de travail (identification de malades, 

caractérisation clinique, formation de groupes avec phénotype homogène et étude 

moléculaire) a été perfectionné et appliqué plus tard à l’étude d’autres syndromes 

nouveaux, comme l’ataxie avec apraxie oculomotrice (AOA).  

De toute l’information accumulée sur les ataxies récessives au Portugal (par référence 

personnel et à travers une étude épidémiologique réalisée entre 1993 et 2004) nous 

avons étudié la présentation clinique de 22 malades identifiés comme AOA, appartenant à 

11 familles, et défini les critères de diagnostic cliniques pour cette maladie. L’étude 

génétique de ce groupe de malades portugais a permis l’identification d’un premier locus 

au chromosome 9p13.3, désigné AOA1. Le gène de l’AOA1 fut identifié à la suite et 

nommé APTX et la protéine responsable aprataxine. L’aprataxine est une protéine 

nucléaire qui est qui joue un rôle dans la réparation de l’ADN. Le deuxième locus de 

l’AOA (AOA2) fut localisé au chromosome 9q34, et le gène isolé par la suite, avec la 

contribution de 10 malades en 2 familles portugaises. Le gène a été nommé SETX et 

codifie une protéine appelée senataxine qui a, elle aussi, un rôle dans les mécanismes de 

réparation de l’ADN.  

Notre étude a permis de démontrer que l’AOA est la deuxième forme d’ataxie récessive 

plus fréquente au Portugal (après l’ataxie de Friedreich qui contribue à elle seule à 32,8% 

dos cas d’ataxies récessives). Il y a actuellement 43 malades AOA en 21 familles, 

correspondant à 12,9% du total d’ataxies récessives au Portugal (3,6% sont AOA1, 3,3% 

AOA2). La prévalence de l’AOA au Portugal est estimée à 0,42 par 100 000 habitants. 

Cependant, 20 de ces malades AOA, en 13 familles, ne correspondent à aucun des  



 

gènes connus, ce qui fait présumer que d’autres gènes et d’autres mutations sont encore 

à identifier dans ce groupe de maladies.  

Une étude préliminaire de ce groupe, analysant la présentation clinique (âge de début, 

présence de dystonie et de retard mental) et les donnés biochimiques (α-fœtoprotéine en 

particulier) a permis l’identification de plusieurs subgroupes de ces malades, qui pourront 

éventuellement correspondre a des entités cliniques et génétiques différentes. 

Base sur l’expérience acquise, nous avons essayé de proposer un algorithme pour le 

diagnostic différentiel des ataxies récessives plus fréquentes au Portugal. 
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HISTÓRIA DAS ATAXIAS HEREDITÁRIAS 

O termo ataxia, do grego a (sem) + taxis (ordem), significa, literalmente, irregularidade, 

desordem ou confusão e foi utilizado já no tempo de Hipócrates (Bell e Carmichel, 1939). 

É um sintoma que muitas doenças podem partilhar e consiste, essencialmente, numa 

dificuldade de coordenação dos movimentos voluntários e numa perda do equilíbrio, na 

ausência de diminuição da força muscular ou movimentos involuntários. A ataxia é 

provocada por lesões degenerativas do cerebelo ou das suas ligações aferentes ou 

eferentes, ou seja, de todos os sistemas neuronais de que depende a perfeita 

coordenação do movimento. Existe um grande espectro clínico e patológico de ataxias 

hereditárias, desde o atingimento cerebeloso puro, às lesões dos feixes 

espinocerebelosos, piramidais e dos cordões posteriores e uma associação frequente à 

disfunção dos gânglios da base e à neuropatia periférica. Todas estas estruturas podem 

estar atingidas nas ataxias hereditárias, em graus e combinações variáveis conforme a 

doença e a sua fase de evolução. Muitas associam-se a atraso mental, demência, 

epilepsia, atrofia óptica, degenerescência da retina, alterações dos movimentos oculares, 

surdez e sinais de atingimento de outros órgãos e sistemas.  

Dada a heterogeneidade clínica e patológica das ataxias hereditárias, a sua classificação 

foi, durante muitos anos, um problema e deu lugar a uma grande controvérsia e confusão 

nosológica. Durante mais de um século, muitos sistemas de classificação foram 

propostos com base em estudos clínicos e patológicos. 

Nicolaus Friedreich descreve pela primeira vez, numa série de cinco publicações entre 

1863 e 1877, uma ataxia hereditária, “uma atrofia degenerativa dos cordões posteriores 

espinais”, em nove doentes pertencentes a três famílias. Esta doença, tão bem definida 

clínica e patologicamente, só foi reconhecida como entidade autónoma anos mais tarde e 

chamada ataxia de Friedreich. Nicolaus Friedreich não só introduziu o conceito de ataxia 

hereditária, como foi o primeiro autor a descrever com precisão o estudo clínico-

patológico de uma forma de degenerescência espinocerebelosa, que se revelou ser a 

mais frequente. 

Em 1893, Pierre Marie fez a primeira tentativa de sistematização das ataxias hereditárias, 

utilizando algumas famílias previamente descritas por vários autores (Fraser, 1880; 

Nonne, 1891; Brown, 1892; Klippel e Durante, 1892). Apesar de se tratar de um grupo 

heterogéneo, que incluía entidades clínicas diferentes, permitiu a separação das ataxias 

hereditárias em formas recessivas de início precoce, com abolição de reflexos, tipo 

Friedreich, e formas dominantes de início mais tardio na idade adulta com hiperreflexia 

que passaram a ser designadas por ataxias de Pierre Marie (Subramony e Courrier, 
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1991). Esta simplificação clínica foi um contributo muito importante para a definição deste 

grupo nosológico.  

Ao longo da história, e nas sucessivas tentativas de classificação, não foi feito, durante 

muitos anos, um esforço de definição de critérios de diagnóstico complementares, 

clínicos e patológicos. Mesmo quando definidos, esses critérios estão sujeitos a grandes 

variações no que respeita às manifestações clínicas nas diferentes fases da observação 

e a uma discrepância frequente entre clínica e lesão patológica.  

A classificação de Greenfield (1954) pretendia ser uma classificação clássica, clínico-

patológica, com grande ênfase na patologia, mas era difícil de relacionar com as 

manifestações clínicas do doente vivo. Dividiu as ataxias em formas predominantemente 

espinais, formas espinocerebelosas e formas predominantemente cerebelosas. 

Barbeau criou uma classificação muito mais funcional e muito mais clínica, considerando 

contudo, critérios patológicos, sequenciada em diversas fases: o modo de transmissão, a 

evolução, a idade de início, o estado dos reflexos, os síndromes neurológicos associados 

e, por fim, a entidade referida ou pelo nome de autores, ou por designações patológicas 

bem conhecidas (Barbeau et al, 1984). 

A classificação de Harding (1984) abdica de qualquer critério patológico, numa altura em 

que as modernas técnicas de imagem eram ainda incipientes, mas introduz com mais 

peso critérios da genética clássica. Considera três grupos: as doenças congénitas de 

etiologia desconhecida, as doenças atáxicas de causa conhecida e as ataxias de origem 

indeterminada, que subdivide em dois grupos: as de início precoce (onde estão incluídas 

a maior parte das ataxia recessivas) e as de início tardio (onde estão incluídas a maior 

parte das ataxia dominantes). Foi considerada a primeira tentativa de classificação 

clínico-genética, e passou a ser largamente utilizada. Hoje em dia é difícil imaginar uma 

classificação onde a primeira chave de repartição não seja o modo de transmissão. 

Com base no seu modo de transmissão, as ataxias hereditárias classificam-se, assim, em 

autossómicas dominantes, autossómicas recessivas, ligadas ao cromossoma X ou de 

transmissão mitocondrial. Alguns casos de ataxia sem história familiar, aparentemente 

esporádicos, podem ser de facto uma ataxia dominante devida a uma nova mutação ou, 

mais provavelmente, a uma falsa paternidade ou a penetrância incompleta (ou a falta de 

diagnóstico), uma ataxia autossómica recessiva em casal não consanguíneo e com 

poucos filhos ou formas ainda desconhecidas de hereditariedade mitocondrial. 

Nas últimas décadas, a bioquímica e, sobretudo, a genética molecular contribuíram 

decisivamente para uma melhoria da compreensão dos mecanismos subjacentes a 

algumas ataxias hereditárias; hoje existe, e está em permanente aperfeiçoamento, uma 

classificação clínico-genética. O impacto destas descobertas nas neurociências em geral, 
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e na clínica neurológica, em particular, foi muito importante. Como consequência da 

aplicação das modernas técnicas de genética molecular, os progressos no conhecimento 

das doenças neurodegenerativas, incluindo o vasto campo das ataxias hereditárias, 

foram enormes, desde a localização de genes à análise de mutações.  

ATAXIAS RECESSIVAS 

Classificação 

A minha dupla formação de neurologista e neuropediatra, o meu já longo percurso num 

hospital pediátrico essencialmente vocacionado para o doente crónico, a minha estreita 

colaboração com o rastreio de ataxias hereditárias e paraparésias espásticas, que 

decorreu em Portugal entre 1993 e 2004, sob a orientação de Paula Coutinho, e a 

participação em vários estudos internacionais de investigação clínica e genética, 

permitiram-me uma experiência única de observação e diagnóstico de ataxias recessivas. 

Estas doenças têm, em regra, um início mais precoce que as ataxias dominantes e são 

habitualmente doenças da criança, do âmbito da neurologia pediátrica, individualmente 

raras, mas frequentes no seu conjunto. 

As ataxias cerebelosas com hereditariedade autossómica recessiva (ARCA) constituem 

um grupo muito heterogéneo de doenças neurológicas raras, atingindo o sistema nervoso 

central e periférico e, em alguns casos, outros sistemas e órgãos. Caracterizam-se por 

uma degenerescência ou um desenvolvimento anormal do cerebelo e da medula, e um 

início precoce, habitualmente antes dos 20 anos. Há formas congénitas, que podem ou 

não ser progressivas, e estão associadas a anomalias do desenvolvimento do cerebelo e 

das suas conexões; e formas adquiridas, com uma idade de início variável, mas que 

muito frequentemente têm predilecção por um determinado grupo etário.  

São doenças mendelianas causadas por mutações num gene específico (muitos dos 

quais já identificados) ou associadas à expansão de uma repetição de tripletos (como a 

ataxia de Friedreich). Algumas ARCA são geneticamente heterogéneas, devido a 

mutações em mais do que um gene/locus (como o síndrome de Joubert ou o síndrome de 

Marinesco-Sjögren). 

O grupo das ataxias recessivas está talvez menos bem caracterizado, quer clínica quer 

geneticamente, que as ataxias dominantes. As ataxias recessivas mais frequentes da 

classificação de Harding eram doenças degenerativas de etiologia desconhecida. 

Contudo, nos últimos dez anos, a genética molecular alterou completamente o panorama 

da classificação das ataxias recessivas. 
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Koenig (2003), num artigo sobre formas raras de ataxias recessivas, utilizou critérios 

topográficos e patofisiológicos para classificar as ARCA; fez uma distinção entre ataxias 

sensoriais ou ataxias espinocerebelosas (por exemplo, ataxia de Friedreich, défice de 

vitamina E, abetalipoproteinemia, ataxia espinocerebelosa de início na infância), ataxias 

cerebelosas com neuropatia sensitivo-motora (por exemplo, ataxia com apraxia 

oculomotora e ataxia espinocerebelosa com neuropatia) e ataxias cerebelosas puras (por 

exemplo, ataxia-telangiectasia, ataxia de Charlevoix-Saguenay e ataxia com 

hipogonadismo hipogonadotrófico). É uma classificação confusa, que introduz erros 

clínicos com a preocupação (não chega a ser um critério) da presença ou ausência de 

neuropatia. 

Recentemente, o grupo de De Michelle e Filla propôs uma aproximação patogénica à 

classificação das ataxias hereditárias em geral, dividindo-as em ataxias mitocondriais 

(incluindo a ataxia de Friedreich), ataxias metabólicas, ataxias associadas com defeitos 

de reparação de ADN, ataxias com alterações na estrutura ou na degradação da 

proteína, canalopatias e um grupo heterogéneo com mecanismos patogénicos 

desconhecidos (De Michelle et al, 2004). Estes autores não consideram qualquer critério 

genético, patológico ou de evolução natural da doença, e a sua classificação é 

dificilmente adaptável às ataxias recessivas. 

Palau e Espinós propuseram, em 2006, uma classificação clínica, mas tendo em conta os 

mecanismos patogénicos conhecidos de algumas ataxias recessivas. Distinguiram cinco 

tipos de ARCA: as ataxias congénitas, as ataxias associadas a doenças metabólicas, as 

ataxias com defeitos de reparação do ADN e um grupo a que chamaram ataxias 

degenerativas, que inclui doenças cuja patogénese é parcialmente conhecida e outras 

com mecanismos patogénicos desconhecidos. Com excepção de algumas ataxias 

recessivas congénitas malformativas, todas as ataxias recessivas são de facto doenças 

degenerativas e a designação escolhida para este último grupo é, por isso, altamente 

discutível. 

Todas as classificações estão obviamente condicionadas pela constante e rápida 

evolução da genética molecular e o conhecimento dos mecanismos patogénicos que daí 

resulta. Nada está suficientemente maduro ou acabado e por isso é sempre difícil definir 

a oportunidade de qualquer classificação. 

A classificação utilizada neste estudo, na tabela 1, foi adaptada com modificações da 

classificação de Palau e Espinós (2006). Considerámos cinco grupos de ARCA: ataxias 

congénitas, ataxias metabólicas (onde incluímos a ataxia de Friedreich), ataxias com 

defeitos de reparação do ADN e um grupo de outras ataxias degenerativas, algumas com 
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mecanismo patogénico parcialmente conhecido (por exemplo ataxia de Charlevoix-

Saguenay) e outras com patogénese desconhecida. 

Mesmo com as limitações expostas, esta classificação adaptada parece ser útil na 

perspectiva de uma melhor arrumação clínica e genética das ataxias recessivas. 
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Tabela 1. Classificação das ataxias recessivas (adaptada de Palau e Espinós, 2006) 

Ataxias   Locus                  Gene  (Proteína) 
 Congénitas   

Hipoplasias pontocerebelosas (HPC)   

 HPC1   

 HPC2   

 CLAM 7q11-21  

Síndrome de Joubert (JBS)   

 JBTSI 9q34  

 JBTS2  (CORS2) 11p12-p13.3  

 JBTS3 6q23 AHI1 (jouberina) 

 JBTS4 (nefronoptise I) 2q13 NPHP1 

 JBTS5 12q21.32 CEP290 / NPHP6    (nefrocistina-6) 

 JBTS6 8q24 MKS3 / TMEM67 

Ataxia de Cayman 19p13.3 ATCAY (cayataxina) 

 Metabólicas   

Ataxia de Friedreich (FRDA) 9q13 FRDA ou FXN (frataxina) 

Deficiência isolada de vitamina E (AVED) 8q13 α – TTP (prot. de transferência do α –tocoferol) 

Abetalipoproteinemia (ABL) 4q22-q24 MTP (prot. de transferência de triglicerídeos microssomais) 

Xantomatose cerebrotendinosa (CTX) 2q33-qter CYP27 (esterol 27- hidroxilase) 

Ac. L-2-hidroxiglutárica (L-2-HG) 14q22.1 C14orf160 /duranina   

Defeitos glicosilação tipo Ia (CDG la) 16p13 PMM2 

Niemann-Pick C 1 (NPC) 18q11  

Síndrome de ataxia recessiva mitocondrial (MIRAS)  POLG    (polymerase γ) 

Deficiência de coenzima Q10   

Doença de Refsum (RD) 10per-p11.2 
6q22-q24 

PhyH    (fitanoil-CoA hidroxilase) 
PEX7    (peroxinas) 

 Defeitos de reparação do ADN   

Ataxia- telangiectasia (A-T) 11q22.3 ATM 

Ataxia-telangiectasia-like disease (ATDL) 11q21 MRE11A 

Ataxia apraxia oculomotora 1 (AOA1) 9p13 APTX (aprataxina) 

Ataxia apraxia oculomotora 2 AOA2) 9q34 SETX (senataxina) 

Ataxia espinocerbelosa com neuropatia axonal (SCAN1) 1q31 TDP1 (tirosil-ADN  fosfodieasterase1) 

Xeroderma pigmentosum (XP)   

            XPA 9q22.3 XPA 

            XPB 2q21 XPB /ERCC3 

            XPC 3p25 XPC 

            XPD 19q13.2-q13.3 XPD / ERCC2 

            XPE 11p12-p11 XPE / DDB2 

            XPF 16p13.3-p13.3 XPF / ERCC4 

            XPG 13q32-q3 XPG / ERCC5 

            XPV (variante) 6p21.1-p12 POLH 

Outras ataxias degenerativas   

Ataxia de Charlevoix-Saguenay (ARSACS) 13q12 SACS (sacsina) 

Ataxia precoce com reflexos conservados (EOCARR) 13q11-12  

Ataxia espinocerebelosa de início na infância (IOSCA) 10q22.3-q24.1 C10orf2 (twinkle) 

Marinesco-Sjögren (MSS)   

            Clássico 5q32 SIL1 

            com mioglobinúria 18qter  

Ataxia cordonal com retinite pigmentar (PCARB) 1q31 AXPC1 
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Fenótipos clínicos e características genéticas 

1. Ataxias congénitas 

As ataxias congénitas são doenças de início na vida intra-uterina, por anomalias do 

desenvolvimento (disgenesias ou agenesias) do cerebelo e do tronco cerebral, 

malformações cerebrais da fossa posterior.  

Alguns síndromes deste subgrupo de ataxias recessivas têm critérios clínicos bem 

definidos, enquanto outros traduzem alterações metabólicas bioquimicamente 

identificáveis e com diagnóstico molecular já possível, mas em muitas ataxias congénitas 

de hereditariedade recessiva não é ainda possível atribuir uma etiologia específica. 

Hipoplasias pontocerebelosas 

As hipoplasias pontocerebelosas congénitas, são doenças degenerativas de início 

extremamente precoce, in utero, e de evolução por vezes tão rápida e fatal que as 

crianças dificilmente atingem um estado de desenvolvimento em que é possível identificar 

a ataxia. Estão descritos dois subgrupos clinicamente homogéneos: a HPC1 que tem 

associada uma doença dos cornos anteriores da medula, simulando uma atrofia espinal 

tipo1, uma doença de Werdnig – Hoffman (sem a localização habitual da atrofia espinal 

infantil no cromossoma 5), e a HPC2, que evolui com um quadro mais arrastado, mas 

exuberante de microcefalia progressiva, sendo habitualmente os sinais de atingimento do 

cerebelo mascarados por uma exuberante distonia (Barth, 1993; Barbot et al., 1997).  

O espectro clínico das hipoplasias pontocerebelosas congénitas está ainda por definir. 

Foi descrita uma primeira localização genética no cromossoma 7q11-21, que 

clinicamente não corresponde às formas clínicas clássicas de HPC1 e HPC2 (Rajab et 

al., 2003). Estes doentes apresentam uma hipoplasia pontocerebelosa com microcefalia 

progressiva (CLAM), braquicefalia, epilepsia de início no primeiro ano de vida, atrofia 

óptica, hipotonia axial e um síndrome tetrapiramidal. 

Síndrome de Joubert 

O síndrome de Joubert é uma heredoataxia congénita e não progressiva, que se 

manifesta frequentemente logo no período neonatal por alterações do ritmo respiratório, 

alternando episódios de hiperpneia e apneia, e que evolui com atraso de 

desenvolvimento, hipotonia, ataxia e, muito caracteristicamente, uma apraxia 

oculomotora (Joubert et al., 1969). 
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Os doentes com este síndrome apresentam uma malformação complexa da junção 

ponto-mesencefálica, caracterizada por uma hipoplasia do vermis cerebeloso, uns 

pedúnculos cerebelosos superiores grossos e mal orientados (horizontalizados) e uma 

fossa interpeduncular anormalmente grande e profunda. Nos cortes axiais de ressonância 

magnética nuclear (RMN), esta malformação tem um aspecto muito peculiar, lembrando a 

imagem de um dente molar - é o chamado sinal do dente molar, “molar tooth sign” (MTS). 

Depois da sua descrição original no síndrome de Joubert, o MTS tem vindo a ser 

identificado noutros síndromes, também de hereditariedade autossómica recessiva, que 

além dos critérios clínicos do síndrome de Joubert clássico, apresentam características 

clínicas adicionais com atingimento de outros órgãos como o olho, o rim e o fígado. O 

MTS pode ainda estar associado a outras malformações do sistema nervoso central, 

como anomalias do corpo caloso, polimicrogíria, hidrocefalia e encefalomeningocelo. A 

variabilidade de atingimento de outros órgãos e a associação com outras malformações 

do sistema nervoso central permitem identificar um largo espectro de síndromes, agora 

chamados Joubert syndrome related disorders (JSRDs), que partilham o MTS. Pode fazer 

mais sentido, hoje, falar em formas sindromáticas de MTS ou JSRDs (Satran et al., 1999; 

Gleeson et al., 2004). Esta designação engloba o síndrome de Joubert clássico e, por 

exemplo, os síndromes de Dekaban-Arima, de COACH e de Sénior-Loken. Todos estes 

síndromes, hoje colectivamente chamados de JSRDs, partilham provavelmente 

mecanismos de desenvolvimento comuns. 

Pelo menos seis loci associados a JSRDs foram já identificados, mas a sua classificação 

é ainda difícil, dada a sobreposição clínica destes síndromes, a presença de fenótipos 

incompletos e a variabilidade clínica, mesmo intrafamiliar. O fenótipo clínico de cada um 

destes subtipos (correspondendo aos seis loci conhecidos) não está ainda 

completamente delineado (Tabela 1). 

Joubert tipo 1 (JBTS 1) 

É uma forma de Joubert pura, ou clássica, com atingimento cerebeloso e ponto-

mesencefálico, e raramente da retina ou rim (Saar et al., 1999). 

Joubert tipo 2 (JBTS 2) síndrome cerebelo-oculo-renal (CORS 2) 

O atingimento é multi-orgânico, habitualmente grave, incluindo o olho (colobomas, 

microftalmia e retinopatia), o rim (quistos renais e nefronoptise) e o fígado, com uma 

grande variabilidade de fenótipo clínico que pode ainda incluir dismorfia facial e 

polidactilia (Keeler et al., 2003; Valente et al., 2003). 
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Joubert tipo 3 (JBTS 3) 

Há um atingimento mais extenso do sistema nervoso central, com a malformação da 

fossa posterior clássica e malformações do corpo caloso, polimicrogíria e alterações da 

substância branca. Existe quase sempre uma epilepsia. Há frequentemente patologia da 

retina associada (retinite pigmentar/amaurose de Leber), mas não renal ou hepática 

(Lagier-Tourenne et al., 2004). 

Joubert tipo 4 (JBTS 4) 

Corresponde a um locus descrito em poucos doentes, mal estudado ainda do ponto de 

vista do seu fenótipo clínico. Parece corresponder a uma forma moderada de JS. 

Joubert tipo 5 (JBTS 5) 

Pode apresentar-se como um síndrome cerebelo-renal e sobretudo cerebelo-retiniano, 

mas com expressão variável. 

Joubert tipo 6 (JBTS 6) 

O encefalocelo occipital e a polidactilia foram ocasionalmente descritos no síndrome de 

Joubert, mas são sobretudo características clínicas do síndrome de Meckel-Gruber 

(MKS), uma doença autossómica recessiva rapidamente fatal (malformação cerebelosa, 

encefalocelo occipital e rins displásicos), com três genes recentemente identificados, 

MKS1, MKS2 e MKS3. (Baala L et al., 2007). 

 

Também as delecções do gene NPHP1, um gene habitualmente responsável pela 

nefronoptise juvenil isolada (rins polimicroquísticos com insuficiência renal progressiva), 

estão associadas aos JSRDs, o que faz pensar que pode haver uma certa sobreposição 

destas duas doenças (Parisi et al., 2004; Castori et al., 2005). As delecções deste gene 

foram encontradas em JSRDs com atingimento renal e cerebral relativamente moderado. 

Mutações do gene AHI1 parecem ser uma causa frequente de JSDRs com atingimento 

da retina (retinite pigmentar ou amaurose congénita de Leber) e outras anomalias do 

SNC (Ferland et al., 2004). Este gene codifica uma proteína, a jouberina, cujo papel no 

desenvolvimento cortical e cerebeloso não é bem conhecido. Sabe-se que o gene AHI1 

pode também estar associado a nefronoptise. Portanto, mutações AHI1 podem ser causa 

de distrofia da retina e doença renal crónica e progressiva. Estão ainda identificadas 

mutações no gene CEP290 / NPHP6, que parece ter uma função importante no 

transporte ciliar e consequente mecanismo de degenerescência dos fotoreceptores e 

outros órgãos (Arts et al., 2007; Valente et al., 2006; Valente et al., 2008). 
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O grande espectro dos JSDRs, de maneira ainda muito desarrumada, não pára de 

crescer A tarefa actual é tentar estabelecer uma correlação fenótipo-genótipo e 

aperfeiçoar a classificação clínico-genética. Existem propostas de algoritmos de 

diagnóstico molecular (Valente et al., 2008). 

Ataxia cerebelosa de Cayman 

É uma ataxia congénita com gene identificado (ATCAY), localizado no cromossoma 19p. 

Os doentes são muito hipotónicos desde o nascimento, apresentam um atraso 

psicomotor e uma disfunção cerebelosa não progressiva. Os estudos de imagem 

mostram uma hipoplasia cerebelosa. As descrições da doença restringem-se, até agora, 

à Grande Ilha de Caimão, nas Caraíbas, a sul de Cuba (Bomar et al., 2003). 

2. Ataxias metabólicas 

Algumas doenças metabólicas têm, como manifestação ocasional ou transitória, no 

decorrer da sua evolução, uma ataxia que muitas vezes evolui de maneira flutuante ou 

intermitente. Noutras doenças deste grupo a ataxia é uma manifestação relevante e 

progressiva. 

Ataxia de Friedreich 

A ataxia de Friedreich (FRDA) é a mais frequente das ataxias recessivas em populações 

de origem caucasiana, com uma prevalência de cerca de 2-4:100000 (Koenig e Dürr 

2000; Palau e Espinós 2006). A doença foi descrita pela primeira vez em 1863 por 

Nicholaus Friedreich e caracterizava-se, classicamente, por um início antes dos 25 anos, 

ataxia progressiva, disartria, ausência de reflexos osteotendinosos, perda de 

sensibilidades profundas e reflexos cutâneoplantares em extensão (Harding, 1981a; 

1983). A maioria dos doentes tem uma cardiomiopatia hipertrófica, cuja gravidade 

condiciona o prognóstico. Outras características clínicas frequentes da doença são a 

neuropatia, as atrofias distais, o pé cavo, a escoliose, a atrofia óptica, a surdez 

neurossensorial e a diabetes (Harding, 1983; Dürr et al., 1996). O gene da ataxia de 

Friedreich foi localizado no cromossoma 9q13-21 e só oito anos mais tarde identificado 

(Chamberlain et al, 1988; Campuzano et al., 1996). Foi proposto um segundo locus 9p23-

p11 (FRDA2) para algumas famílias não ligadas ao primeiro locus descrito, 

presumivelmente idêntico à AOA1 (Christodoulou et al., 2001; Koenig 2003). A doença 

está associada a uma repetição de expansões de tripletos GAA no primeiro intrão do 

gene. A expansão é encontrada em homozigotia em 94% dos doentes (Koenig e Dürr, 
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2000); raros doentes foram, até agora, descritos como heterozigotos compostos, 

possuindo mutações pontuais ou microdelecções num alelo e expansão GAA no outro 

(Campuzano et al., 1996; Dürr et al., 1996; Cossée et al., 1997). Até à data não estão 

descritos homozigotos para mutações pontuais. O gene FRDA codifica uma proteína de 

210 aminoácidos, chamada frataxina. A expansão resulta numa diminuição da quantidade 

de frataxina normal (Puccio e Koenig, 2000). 

O tamanho da expansão GAA, no alelo mais pequeno, está inversamente relacionado 

com a idade de início da doença e a idade de cadeira de rodas, e directamente 

relacionado com a incidência da cardiomiopatia (Filla et al., 1996; Montermini et al., 

1997). Ou seja, os doentes com um fenótipo menos grave têm expansões mais curtas e 

não apresentam cardiomiopatia (Gellera et al., 1997). Nos doentes homozigóticos, é o 

tamanho do alelo menor, responsável pela frataxina normal residual, que se correlaciona 

melhor com as características clínicas. Nos heterozigotos compostos, as mutações 

pontuais são responsáveis por uma proteína anormal e os níveis residuais de frataxina 

derivam exclusivamente do alelo expandido (Cossée et al., 1999). 

Indivíduos normais têm repetições de 6-35 unidades, enquanto os doentes com ataxia de 

Friedreich têm alelos expandidos com 90-1300 repetições. Os doentes com uma idade de 

início depois dos 25 anos (late-onset Friedreich ataxia, LOFA) ou com reflexos 

osteotendinosos conservados (Friedreich ataxia with retained reflexes, FARR) são 

variantes clínicas da doença, com o mesmo erro genético da forma clássica (De Michele 

et al., 1994; Cruz-Martinez et al., 1997; Palau et al, 1995). Os doentes com LOFA não 

apresentam habitualmente atrofia óptica, surdez neurossensorial, diabetes ou evidência 

de cardiomiopatia (Gellera et al., 1997). Os doentes heterozigóticos compostos para 

expansão e mutações pontuais ou microdelecções não têm um fenótipo específico, 

embora a atrofia óptica seja mais frequentemente observada e tendam a ter 

apresentações atípicas e menos graves (Cossée et al., 1999). 

A frataxina é uma proteína que se localiza na membrana interna da mitocôndria e cujo 

mecanismo de acção não é ainda bem conhecido (Campuzzano et al., 1997). 

Experiências em leveduras permitiram informações relevantes sobre a provável função 

da frataxina na mitocôndria e o seu papel na patogénese da doença. Pelo menos cinco 

hipóteses foram propostas para a função mitocondrial da frataxina (Puccio e Koenig, 

2002): o transporte de ferro (Wilson e Roof, 1997); a biossíntese de centros de ferro-

enxofre (Rotig et al., 1997); a acumulação de ferro (Gakh et al., 2002); a acção 

antioxidação (C Chantrel-Groussard et al., 2001); a acção activadora da fosforilação 

oxidativa (Ristow et al., 2001).  
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Um ponto comum à lesão celular na doença de Friedreich é a produção de radicais livres. 

Foi recentemente demonstrado, contudo, que a deficiência de frataxina em modelo 

animal não provoca stress oxidativo (Seznec et al., 2005). O papel do stress oxidativo na 

patogénese da doença está ainda longe de estar esclarecido. 

A melhor compreensão do processo patogénico da FRDA permitiu delinear algumas 

estratégias terapêuticas como a utilização de quelantes do ferro (desferrioxamina) e 

antioxidantes (ácido ascórbico, idebenona, coenzima Q10), tendo como objectivo reduzir 

a sobrecarga de ferro na mitocôndria. Resultados dos vários ensaios terapêuticos com 

idebenona na FRDA, utilizando doses progressivamente crescentes, indicam um efeito 

benéfico na cardiomiopatia hipertrófica com consequente melhoria do estado geral e 

diminuição da fatigabilidade, mas a situação neurológica dos doentes não parece ter 

qualquer benefício (Rustin et al., 1999; Rustin et al., 2002). Pensa-se que a melhoria 

neurológica poderá ser conseguida com doses muito altas de idebenona, mas isto não foi 

ainda suficientemente demonstrado (Mariotti et al., 2003; Di Prospero et al., 2007). 

Alguns doentes tratados com coenzima Q e vitamina E registaram melhorias ao nível do 

músculo cardíaco (Lodi et al., 2001). A eritropoietina humana recombinada (EPO), que 

tem um efeito neuroprotector e cardioprotector, foi recentemente postulada como 

terapêutica da ataxia de Friedreich (Sturm et al., 2005). 

Ataxia por défice isolado de vitamina E (AVED) 

O primeiro caso de défice isolado de vitamina E (AVED) foi descrito em 1981 e durante 

cerca de dez anos poucos casos foram descritos oriundos da Europa, Japão e da 

América do Norte (Burck et al, 1981). Nestes países a prevalência é muito baixa. Desde 

1993, que muitas famílias foram descritas no Norte de África, nomeadamente na Tunísia, 

onde é uma doença tão frequente como a ataxia de Friedreich (FRDA), com uma 

prevalência de cerca de 1:100000. O gene foi localizado no cromossoma 8q13 numa 

região onde, subsequentemente, foi identificado o gene da proteína transportadora de α-

tocoferol (α-TTP) (Ben Hamida et al., 1993; Arita et al., 1995; Ouahchi et al., 1995). Estão 

descritas 15 mutações, sendo a mais frequente a da população norte-africana. 

Os doentes com AVED têm uma absorção intestinal normal do α-tocoferol da dieta e uma 

incorporação normal nos quilomicra, mas apresentam uma incapacidade para o fazer nas 

lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL), segregadas pelo fígado. Como 

consequência, nos doentes com AVED, os níveis de vitamina E no plasma são inferiores 

a 10% do normal. 

A característica clínica principal da AVED é uma ataxia sensorial e cerebelosa. O quadro 

clínico é sobreponível ao da FRDA, mas existem algumas diferenças. Não há 



Introduçao 

35 

habitualmente cardiomiopatia nem diabetes. Alguns casos de início precoce e longa 

evolução sem tratamento apresentam uma distonia exuberante, outros doentes 

apresentam retinite pigmentar (Ben Hamida et al., 1993; Jackson et al., 1996). Um sinal 

clínico frequente é o tremor cefálico. A idade de início é muito variável, habitualmente por 

volta dos 10 anos, podendo ir dos 2 aos 52 anos (Koenig, 2000). 

A AVED é na prática, a única ataxia recessiva pelo menos parcialmente tratável. Na 

ausência de tratamento a ataxia é progressiva e os doentes ficam em cadeira de rodas 

ao fim de uma duração média de 13 anos (Koenig, 2000). 

O diagnóstico faz-se com um nivel baixo de vitamina E sérico, na ausência de um quadro 

de má-absorção. A administração contínua diária de vitamina E em altas doses resulta 

numa estabilização dos sinais e sintomas neurológicos e em alguns doentes há mesmo 

uma melhoria do quadro clínico. Nos sujeitos pré-sintomáticos a terapia de suplemento 

pode evitar o aparecimento da doença (Gabsi et al., 2001). 

Abetalipoproteinemia (ABL) 

A abetalipoproteinemia foi descrita, em 1950, por Bassen e Kornzweig. Em 1958, Jampel 

e Falls identificaram uma deficiência de colesterol e triglicerídeos associada a uma 

incapacidade do transporte dos lípidos plasmáticos e, consequentemente, a um défice 

das vitaminas lipossolúveis A, K e, especialmente, E. A doença apresenta-se 

habitualmente no período neonatal com manifestações gastrointestinais relacionadas 

com a má absorção da gordura (Kohlschutter, 2000). Os sintomas intestinais tendem a 

diminuir com o tempo, reflectindo, em parte, a aversão dos doentes à dieta com gordura. 

Na ausência de suplementos de vitamina E, aparecem as manifestações neurológicas e 

visuais. Tal como no défice isolado de vitamina E, as manifestações neurológicas 

simulam a ataxia de Friedreich e aparecem em regra por volta dos 6-12 anos, traduzindo 

uma desmielinização dos cordões posteriores e das vias espinocerebelosas. A lesão 

oftalmológica mais grave é a retinite pigmentar, sendo a perda de visão nocturna a sua 

apresentação habitual, provavelmente relacionada com o défice de vitamina A. Os 

eritrócitos assumem a forma de acantócitos, por causa da composição anormal da sua 

membrana, que reflecte a composição anormal das lipoproteínas plasmáticas. 

(Kohlschutter, 2000). Há frequentemente uma anemia grave.  

Os doentes com ABL não possuem lipoproteínas séricas do grupo beta, quilomicra, LDL, 

e VLDL, ou seja, todas as lipoproteínas que contêm beta-apolipoproteínas (ApoB), 

resultando num colesterol muito baixo, níveis indetectáveis de triglicerídeos, 

concentrações reduzidas de vitaminas A, K e E e acantocitose. Todas estas deficiências 

são devidas à incapacidade das células intestinais e hepáticas segregarem lipoproteínas 
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(Wetterau et al., 1992). Esta incapacidade não é o resultado de mutações no gene Apo B, 

mas sim de mutações no gene que codifica a maior subunidade da proteína microssomal 

de transferência de triglicerídeos (MTP) (Sharp et al., 1993; Narcisi et al., 1995). Um 

defeito do MTP não permite a concentração e a secreção hepática de VLDL, e a 

consequente circulação de vitamina E e outros substratos lipossolúveis (Kohlschutter, 

2000). Os sintomas observados nos doentes com ABL são indistinguíveis dos 

observados em doentes homozigóticos para a hipobetalipoproteinemia (HBLP), uma 

doença autossómica dominante, caracterizada por uma ausência de apolipoproteínas 

(Apo) B e provocada por mutações no gene ApoB, localizado no cromossoma 2p (Linton 

et al., 1993). Os doentes heterozigóticos para esta doença têm habitualmente apenas 

uma hipocolesterolemia. 

O tratamento da ABL consiste na redução da ingestão de gorduras e nos suplementos 

com vitamina E em doses superiores às utilizadas na AVED, dada a má absorção. 

Suplementos com preparados hidrossolúveis de vitamina A também estão indicados e 

podem ajudar a evitar a progressão da retinopatia. 

Xantomatose cérebro-tendinosa (CTX) 

É uma deficiência em esterol 27-hidroxilase e caracteriza-se por um defeito na 

biossíntese dos ácidos biliares e no armazenamento dos esteróis. Trata-se de uma 

doença muito rara, com início na infância, com características clínicas que incluem 

xantomas do tendão de Aquiles e outros tendões, cataratas juvenis, aterosclerose 

precoce e uma ataxia progressiva associada a deficiência cognitiva de início na 

adolescência. Grandes depósitos de colesterol e colestanol encontram-se praticamente 

em todos os tecidos, com particular atingimento dos tendões de Aquiles, do cérebro e dos 

pulmões (Moghadasian, 2004). 

A doença é provocada por mutações no gene que codifica a esterol 27-hidroxilase 

(CYP27). Estão identificadas cerca de 40 mutações nos doentes CTX conhecidos (Cali et 

al., Lee et al.). O gene CYP27 codifica um citocromo mitocondrial P-450, que hidroxila 

uma variedade de esteróis na posição C27, em associação com dois cofactores, 

adrenodoxina e adrenodoxina reductase. Na síntese dos ácidos biliares, a esterol 27- 

hidroxilase cataliza o primeiro passo da oxidação da cadeia lateral dos intermediários 

esterol. Na CTX, o colestanol tem concentrações elevadas em quase todos os tecidos. O 

diagnóstico é feito pela demonstração de valores anormalmente altos de colestanol no 

soro e tendões. O colesterol plasmático pode estar normal ou até baixo. O tratamento 

indicado é com ácido cólico ou quenodeoxicólico.  

 



Introduçao 

37 

Doença de Refsum (RD) 

Em 1946 Sigvald Refsum descreveu esta nova entidade neurológica que posteriormente 

se demonstrou ser devida a uma acumulação de ácido fitânico (Klenk et al., 1963). A RD 

caracteriza-se por retinite pigmentar, ataxia cerebelosa e sensorial, uma polineuropatia 

sensitivo-motora periférica e uma hiperproteinorraquia sem pleocitose (Gibberd, 2000). 

Os casos mais graves podem, subsequentemente apresentar surdez, miopatia e ictiose. 

Manifesta-se habitualmente na segunda década da vida com uma retinite pigmentar que 

provoca cegueira nocturna e restrição dos campos visuais e pode evoluir para cegueira 

completa. A anósmia é frequente. A ataxia e a polineuropatia aparecem 

subsequentemente. Por vezes há alterações ósseas precoces com encurtamento das 

falanges terminais dos polegares. Os doentes não tratados podem desenvolver arritmia 

cardíaca e cardiomiopatia hipertrófica 

A acumulação de ácido fitânico deve-se a uma deficiência de fitanoil-CoA hidroxilase, 

uma proteína peroxissomal que cataliza o primeiro passo da alfa-oxidação do ácido 

fitânico. A identificação do gene que codifica esta proteína (PhyH) e de várias das suas 

mutações permitiu demonstrar o papel desta enzima na RD (Mihalik et al., 1997; Jansen 

et al., 2000). Recentemente, foi sugerido que o efeito citotóxico do ácido fitânico pode 

estar relacionado com uma combinação de efeitos na regulação do Ca2+, na 

despolarização da mitocôndria e na geração de espécies reactivas ao oxigénio (ROS) 

nas células do cérebro (Kahlert et al., 2005). A RD é uma doença geneticamente 

heterogénea. Um segundo locus envolvendo a RD é o gene PEX7 (Van den Brink et al., 

2003). Como consequência desta deficiência enzimática, há um aumento dos níveis 

plasmáticos de ácido fitânico, até três vezes mais o limite superior do normal. Sem 

tratamento, o ácido fitânico acumula-se nos tecidos, incluindo o sistema nervoso central e 

periférico, provocando degenerescência axonal e desmielinização. 

O ácido fitânico normalmente provem em exclusivo da dieta e o tratamento é uma dieta 

sem ácido fitânico. A plasmaferese e a lipaferese podem ser utilizadas no início, para 

rapidamente baixar os níveis de ácido fitânico, nos casos mais graves. 

A RD não deve ser confundida com a chamada doença de Refsum infantil, que é uma 

doença da biogénese dos peroxissomas, clinicamente muito diferente. 

Acidúria L-2-hidroxiglutárica (L-2-HG) 

A acidúria L-2-hidroxiglutárica foi descrita pela primeira vez em 1980 e é uma acidúria 

orgânica rara, mas particularmente frequente em Portugal (Teixeira et al., 2004; Vilarinho 

et al., 2005). São conhecidas duas doenças clinicamente distintas, a acidúria D-2-

hidroxiglutárica (D-2-HG) e acidúria L-2-hidroxiglutárica (L-2-HG). 
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A L-2-HG é uma doença com um quadro clínico muito típico (Barth et al., 1992; Barbot et 

al., 1997). Manifesta-se logo no primeiro ano de vida por um atraso do desenvolvimento 

psicomotor, frequentemente uma macrocefalia progressiva, e, de uma forma constante, 

mas de gravidade muito variável, uma ataxia progressiva de evolução lenta. É uma 

doença degenerativa, mas de evolução muito lenta, chegando estes doentes 

habitualmente à idade adulta. Muitos têm epilepsia, sinais extrapiramidais e piramidais. 

Alguns doentes apresentam tumores cerebrais (Barbot et al., 1997; Ozisik et al., 2002; 

Moroni et al., 2004). O padrão de neuroimagem é característico, praticamente único, com 

um hipersinal em T2 da substância branca subcortical e aumento de sinal do globus 

pallidus, putamen e, tipicamente, do núcleo dentado. A atrofia cerebelosa está presente 

nos casos mais avançados (Teixeira et al., 2004). A doença é pois clinicamente 

identificável, com a ajuda da imagem. O diagnóstico pode ser confirmado por 

cromatografia gasosa-espectrometria de massa (GC/MS), que permite a determinação do 

perfil típico de excreção do ácido 2-HG, e por cromatografia gasosa quiral de alta 

resolução (HRGC), que faz a separação isomérica das formas D-2-HG e L-2-HG. Há 

também um aumento do ácido L-2-HG no plasma e um aumento da lisina plasmática. 

Recentemente foi identificado o gene responsável, C14orf160 (Topçu et al., 2004; Rzem 

et al., 2004). Foi, inicialmente, proposto chamar a este gene duranin, em homenagem a 

Duran, que descreveu a doença em 1980 (Duran et al., 1980). O gene C14orf160 codifica 

uma proteína mitocondrial, uma enzima chamada L-2-hidroxiglutaratodesidrogenase 

responsável pela oxidação de L-2-hidroxiglutarato em alfa-cetoglutarato. O mecanismo 

subjacente à L-2-HG parece ser um efeito tóxico directo do L-2-hidroxiglutarato sobre o 

SNC. 

Defeitos da glicosilação (CDG) 

Os defeitos congénitos da glicosilação formam um grupo de doenças bioquimicamente e 

clinicamente heterogéneo; são doenças multissistémicas, com um espectro clínico muito 

variável e cada vez mais alargado (Freeze, 1998). Estão identificados vários subtipos 

bioquímicos, sendo mais frequente o tipo Ia que apresenta uma deficiência da enzima 

fosfomanomutase (Jaeken et al., 1997). A enzima pode ser doseada em leucócitos, 

fibroblastos ou fígado. 

Os doentes apresentam um atraso psicomotor, com uma dismorfia facial, habitualmente 

um estrabismo, uma lipodistrofia subcutânea e uma disfunção hepática. O quadro 

neurológico é de uma ataxia congénita e não progressiva, de gravidade variável, com 

hipotonia e hiporreflexia osteotendinosa. Outras manifestações possíveis, no decorrer da 

evolução da doença, são a retinite pigmentar, as convulsões e a ocorrência de episódios 
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deficitários transitórios. A neuroimagem mostra, habitualmente, uma hipoplasia 

cerebelosa com uma atrofia progressiva sobreposta (Steinlin et al., 1998). 

Doença de Niemann-Pick tipo C (NPC) 

Inúmeras doenças de sobrecarga, com erros metabólicos múltiplos, podem estar, em 

determinadas fases da sua evolução, associadas a ataxia. Na doença de Niemann-Pick 

tipo C, a ataxia é habitualmente uma constante e uma das manifestações neurológicas 

mais precoces. 

Trata-se de uma doença do metabolismo intracelular do colesterol (Vanier et al., 1998), 

geneticamente heterogénea (NPC1 e NPC2), com atingimento neurológico e visceral. A 

idade de apresentação é variável e pode ir do período neonatal à idade adulta, com 

manifestações clínicas diferentes conforme o grupo etário atingido (Tedeschi et al., 1998; 

Lossos et al., 1997). A forma mais comum é a apresentação infantil tardia e juvenil (cerca 

de 70-80%). No contexto de uma deterioração cognitiva, a ataxia é habitualmente uma 

manifestação precoce e a limitação do olhar vertical para baixo praticamente uma 

constante. A doença tem evolução imparável para uma degradação neurológica com 

convulsões, espasticidade e distonia. 

A neuroimagem mostra, precocemente, uma atrofia cerebelosa e depois uma atrofia 

cerebral generalizada, caracteristicamente com alterações de sinal da substância branca. 

O diagnóstico definitivo faz-se por testes de biologia celular em cultura de fibroblastos; o 

diagnóstico pré-natal é possível. 

Doenças mitocondriais 

Ao longo dos últimos anos têm vindo a ser descritos vários defeitos da função 

mitocondrial de hereditariedade autossómica recessiva. 

O síndrome de Leigh (LS) é uma encefalomielopatia subaguda necrotizante, 

caracterizada por lesões de necrose bilaterais e simétricas dos tálamos, com extensão 

para a protuberância, olivas inferiores e medula. As características clínicas do LS são: 

atraso psicomotor, hipotonia, atraso de crescimento, anomalias respiratórias, alterações 

oculomotoras, ataxia, atrofia óptica, epilepsia e acidose láctica. Entre as alterações 

bioquímicas associadas ao LS estão descritos defeitos do complexo da piruvato 

desidrogenase (PDH) (Kretzschmar et al., 1987), defeitos da fosforilação oxidativa, em 

particular dos complexos I (van Erven et al., 1987) e  IV (Willems et al., 1977; Van Coster 

et al., 1991), e a deficiência de biotinidase (Baumgartner et al., 1989). O LS pode resultar 

de mutações em ambos os genomas, o mitocondrial e o nuclear. Efectivamente muitos 

casos de LS resultam de mutações em genes nucleares, como se verifica na deficiência 
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de PDH (Matthews et al., 1993), do complexo I (Loeffen et al., 1998) e do complexo II da 

cadeia respiratória mitocondrial (Bourgeron et al, 1995). O gene SURF-1, que codifica 

uma proteína mitocondrial necessária à agregação das subunidades da citocromo c 

oxidase (COX), está implicado no LS com deficiência do complexo IV (Zhu et al., 1998; 

Sue et al., 2000).  

Twinkle é uma helicase replicativa mitocondrial, hexamérica, codificada pelo gene 

C10orf2 (Tyynismaa et al., 2004). Apesar de as mutações neste gene estarem 

associadas a oftalmoplegia externa progressiva dominante (adPEO), está descrito pelo 

menos um doente com uma mutação Twinkle e um fenótipo SANDO (ataxia sensorial, 

neuropatia, disartia e oftalmoparésia) (Hudson et al., 2005). Mutações Twinkle foram 

ainda identificadas em ataxias espinocerebelosas de início na infância, com 

hereditariedade autossómica recessiva (IOSCA) (Nikali et al., 2005). Esta doença 

manifesta-se entre os 9 e os 18 meses com ataxia, atetose, hipotonia e arreflexia e 

progride com surdez, oftalmoplegia, atrofia óptica e epilepsia em alguns doentes. 

Mutações Twinkle podem cursar com um fenótipo de síndrome de Alpers de 

hereditariedade autossómica recessiva (encefalopatia epiléptica muito grave de início 

precoce e sinais de atingimento hepático) (Hakonen et al., 2007).  

A polimerase γ do ADNmt (POLG) é uma proteína codificada pelo ADN nuclear, 

localizada na membrana interna da mitocôndria, indispensável para a replicação do 

ADNmt. Mutações da POLG têm sido associadas com vários fenótipos clínicos 

complexos, com hereditariedade dominante ou recessiva, e que incluem quadros de 

oftalmoplegia externa progressiva, neuropatia, ataxia, atraso mental, doença psiquiátrica, 

surdez e cataratas (Winterthun et al., 2005). O fenótipo SANDO está frequentemente 

associado com delecções múltiplas do ADNmt e mutações no gene POLG1 (Gago et al, 

2006).  

O fenótipo MIRAS (síndrome de ataxia mitocondrial recessiva), com aparecimento numa 

idade precoce ou tardia, está também associado a duas mutações no gene POLG 

(W748S e A467T) (Rantamäki et al., 2007). 

O espectro clínico das mutações POLG, com hereditariedade autossómica recessiva, é 

normalmente mais grave e manifesta-se por doenças neurodegenerativas com ataxia e 

outros sinais de envolvimento do sistema nervoso central, mas não obrigatoriamente com 

atingimento muscular (Van Goethem et al., 2004).  

A coenzima Q10 (CoQ10) é um componente lipo-solúvel das membranas celulares e tem 

múltiplas funções, entre as quais transferir electrões dos complexos I e II para o 

complexo III. A primeira referência a uma deficiência em CoQ10 foi feita num doente com 

uma encefalomiopatia e mioglobinúria (Ogasahara et al., 1982). Subsequentemente uma 
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deficiência grave de CoQ10 foi descrita em seis doentes com miopatia e ataxia 

cerebelosa, com hereditariedade autossómica recessiva (Musumeci et al, 2001). A 

biópsia de músculo não mostrava alterações e em particular não havia evidência de 

patologia mitocondrial. A administração diária de CoQ10 em doses muito elevadas (300-

3000mg/dia) resultou numa melhoria significativa da ataxia. Concentrações baixas de 

CoQ10 têm sido descritas em numerosos doentes atáxicos e com atrofias cerebelosas 

associadas a muitos outros sintomas, como epilepsia, atraso psicomotor e sinais 

piramidais (Lamperti et al., 2003). A acidose láctica nos doentes atáxicos com deficiência 

de CoQ10 é rara, a biópsia de músculo é habitualmente normal ou mostra pequenas 

alterações de atrofia neurogénica e a actividade da cadeia respiratória mitocondrial pode 

ser normal. 

Descrições recentes associam a deficiência de CoQ10 a hipogonadismo 

hipergonadotrófico e ataxia com atrofia cerebelosa. Muito recentemente, mutações do 

gene APTX, responsável pela ataxia com apraxia oculomotora tipo 1 (AOA1), foram 

identificadas numa família previamente descrita como tendo uma ataxia e uma deficiência 

CoQ10 (Quinzii et al., 2005; Le Ber et al., 2007). Determinações dos níveis de CoQ10 em 

doentes com diagnóstico de AOA1 revelaram na sua maioria valores baixos, levantando a 

questão da eventual necessidade de tratar com CoQ10 os doentes com AOA1. 

3. Ataxias com defeito da reparação do ADN  

Existem vários mecanismos de reparação do ADN, que têm como função manter a 

integridade do genoma, protegendo-o de agressões exógenas (Coates et al., 2005) e 

endógenas (Barnes e Lindahl, 2004). Os principais são a reparação da quebra em cadeia 

simples (SSBR) e a reparação da quebra em cadeia dupla (DSBR). 

Um grupo de doenças genéticas raras caracteriza-se pela existência de defeitos no 

reconhecimento e/ou na reparação de danos no ADN (Berneberg e Lehmann, 2001). 

Estes síndromes têm em comum características que incluem instabilidade cromossómica, 

risco aumentado para cancro, envelhecimento prematuro e neurodegenerescência 

(Caldecott, 2004). Todas as células destes doentes possuem este defeito específico, mas 

que se manifesta primariamente em alguns tipos de células: na pele na xeroderma 

pigmentosa (Lehmann, 2003) e no sistema nervoso central num subgrupo de ataxias 

(Paulson e Miller, 2005; Rass et al., 2007). Este subgrupo de ataxias autossómicas 

recessivas inclui várias doenças que têm uma apraxia oculomotora associada: a ataxia-

telangiectasia (A-T), a “ataxia-telangiectasia-like disorder” (ATLD), a ataxia com apraxia 

oculomotora tipo 1 (AOA1) e a ataxia com apraxia oculomotora tipo 2 (AOA2). Tornou-se 
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evidente que, apesar de muitas mutações num grande espectro de proteínas, com 

diferentes características e propriedades serem responsáveis por estas doenças, todas 

têm em comum um defeito da resposta aos estragos do ADN e que este facto pode estar 

na origem das alterações neurodegenerativas observadas. 

A degenerescência neuronal descrita na A-T é devida a mutações na ATM, uma proteína 

que reconhece e sinaliza quebras em cadeia dupla (DSBS) aos mecanismos de 

reparação do ADN (Lavin e Shiloh, 1997). Uma vez que a ATM requer o complexo Mre11 

para uma activação eficiente em resposta às quebras do ADN de cadeia dupla, não é 

surpreendente que mutações no gene MRE11A originem a ATLD, e como tal produzam 

um fenótipo clínico muito semelhante à A-T (Lee e Paull, 2005; Stewart et al., 1999). Os 

fenótipos celular e clínico da A-T e ATDL são semelhantes e é provável que a 

degenerescência neuronal observada nestas duas doenças tenha origem num defeito 

comum de reconhecimento e sinalização de quebras em cadeia dupla do ADN. Na AOA1, 

o gene mutado é o APTX que codifica uma proteína chamada aprataxina. Esta proteína 

está associada a proteínas envolvidas no processo de reparação do ADN (Gueven et al., 

2004; Clements et al., 2004). As células sem aprataxina são sensíveis a agentes que 

provocam quebras em cadeia simples (SSBS) no ADN (Hirano et al., 2007) e a ausência 

de aprataxina leva à acumulação de cadeias de ADN não reparadas (Ahel et al., 2006). 

O gene responsável pela AOA2 identificado como SETX codifica a senataxina. As células 

sem senataxina são sensíveis a agentes que provocam quebras em cadeia dupla (dsbs) 

no ADN. Na AOA2 há, portanto, um defeito de reparação das quebras em cadeia dupla 

de ADN, mas não há evidência de defeito de reparação de quebras em cadeia simples 

(Suraweera et al., 2007). 

Ataxia-telangiectasia (A-T) 

A ataxia-telangiectasia (A-T) é uma doença multissistémica, caracterizada por ataxia 

cerebelosa progressiva, apraxia oculomotora, coreoatetose, telangiectasias 

oculocutâneas, alta incidência de neoplasias (especialmente leucemia e linfoma), 

sensibilidade aumentada às radiações X e infecções respiratórias recorrentes no contexto 

de uma imunodeficiência, envolvendo os sistemas humoral e celular (Louis-Barr, 1941; 

Boder e Sedgwick, 1958). É considerada a ataxia recessiva mais frequente, depois da 

ataxia de Friedreich, em quase todas os países, nomeadamente em populações 

geneticamente tão diversificadas como a dos Estados Unidos (Crawford and Shiloh, 

2007). A doença começa habitualmente entre os 2 e os 4 anos, sendo o primeiro sintoma 

a ataxia. As telangiectasias aparecem pela mesma idade, por vezes ligeiramente mais 

tarde. As alterações oculomotoras estão presentes em quase todos os doentes. A ataxia 
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é de evolução rápida e os doentes estão em cadeira de rodas por volta dos 10 anos. O 

tempo de vida é curto, mas a qualidade de vida tem vindo a melhorar (Chun et al., 2004; 

Jabado et al., 2000). Os estudos neuropatológicos mostram uma atrofia cerebelosa de 

predomínio vermiana. 

O locus da A-T foi mapeado no cromossoma 11q22-23 em 1988, por análise de ligação 

(Gatti et al., 1988). O gene mutado nos doentes com A-T foi identificado e designado 

ATM (Savitski et al., 1995) e é um gene excepcionalmente grande. Estão descritas mais 

de 200 mutações de vários tipos, distribuídas por todo o gene, envolvendo praticamente 

todos os exões codificantes, e tornando o diagnóstico definitivo por genética molecular 

difícil (Teraoka et al., 1999; Castellvi-Bel et al., 1999). Algumas A-T têm um fenótipo mais 

moderado, que se pode traduzir por início mais tardio, progressão mais lenta, tempo de 

vida mais prolongado, níveis mais baixos de instabilidade cromossómica e 

radiossensibilidade celular. Estes doentes são habitualmente heterozigotos compostos 

para uma mutação mais benigna que permita a expressão de pequena quantidade de 

proteína (Willems et al., 1993). 

O diagnóstico é altamente provável em crianças com os critérios clínicos descritos 

acompanhados de α-fetoproteína elevada (acima dos 10ng/ml) e quebras cromossómicas 

nos cromossomas 7 e 14 (identificadas por análise citogenética). A ressonância 

magnética mostra uma atrofia cerebelosa. Os testes de radiossensibilidade são muito 

sensíveis, mas demoram muito tempo e só estão disponíveis em centros especializados. 

O estudo das mutações, apesar de difícil, é importante no diagnóstico, detecção de 

portadores e, naturalmente, fundamental para o diagnóstico pré-natal de gestações 

subsequentes.  

“Ataxia-telangiectasia- like disorder” (ATLD) 

É uma doença muito rara que partilha algumas características com a A-T. Os doentes 

apresentam instabilidade cromossómica, com aumento da sensibilidade às radiações 

ionizantes (Hernandez et al., 1993; Klein et al., 1996). O gene, MRE11A, no cromossoma 

11q, localiza-se muito perto do ATM. Só uma análise de ligação muito fina permite 

separar a ATDL da A-T (Stewart et al, 1999). 

A ataxia é de início precoce, lentamente progressiva, com apraxia oculomotora. Os 

doentes podem ser microcefálicos. Os sintomas extra-neurológicos, como as 

telangiectasias, a α-fetoproteína elevada e a imunodeficiência, não fazem parte do 

quadro clínico da ATDL (Fernet et al., 2005). 

 



Introdução 

44 

Ataxia com apraxia oculomotora tipo 1 (AOA1) 

A AOA1 caracteriza-se por ataxia cerebelosa de início na infância, apraxia oculomotora, 

arreflexia precoce indicativa de uma neuropatia axonal, que mais tarde vai dominar o 

quadro clínico com uma tetraparesia e atrofias neurogénicas distais graves. 

A distonia está presente em alguns doentes e domina, por vezes, na fase inicial, o quadro 

clínico. Os doentes podem ter uma inteligência normal ou pequenas debilidades mentais. 

Como não há atingimento extra-neurológico estes doentes podem ter uma vida longa, 

embora com um défice motor muito grave. 

A AOA1 caracteriza-se por uma albumina sérica reduzida e um colesterol aumentado, 

após muitos anos de doença (mais de 15 anos). Estas anomalias não podem, portanto, 

ser usadas no diagnóstico precoce. 

O gene da AOA1 (APTX) foi identificado em 2001, localiza-se no cromossoma 9p13.3. e 

codifica uma nova proteína HIT/Zn-finger conhecida por aprataxina (Date et al., 2001; 

Moreira et al., 2001b).  

Ataxia com apraxia oculomotora tipo 2 (AOA2) 

A primeira família AOA2 foi descrita por Watanabe et al. (1998), como apresentando 

ataxia, atrofia cerebelosa, neuropatia sensorial, mas não apraxia oculomotora. Todos os 

doentes apresentavam uma α-fetoproteína aumentada. Dois anos mais tarde, foi descrita 

uma grande família paquistanesa com AOA2 (Németh et al., 2000). O gene foi localizado 

no cromossoma 9q34 e, mais recentemente, isolado e caracterizado (Bomont et al., 2000; 

Németh et al., 2000; Moreira et al., 2004). Codifica uma proteína chamada senataxina, 

que provavelmente actua no mecanismo de reparação do ADN. 

Mutações no gene SETX foram também identificadas numa forma autossómica 

dominante de esclerose lateral amiotrófica (Chen et al., 2004). 

Ataxia espinocerebelosa com neuropatia axonal (SCAN 1) 

A SCAN1 tem em comum com a AOA1 a ataxia e a neuropatia axonal sensitivo-motora, 

mas não a apraxia oculomotora. Partilha também com a AOA1 a hipoalbuminemia e a 

hipercolesterolemia, mas com valores menos marcados. Esta nova entidade clínica foi 

descrita numa grande família consanguínea, de origem árabe (Takashima et al., 2002). 

Os doentes descritos têm história de epilepsia e atrofia cerebelosa e cerebral moderada. 

A idade de início situa-se entre os 13 e os 15 anos. 

O gene TDP1 da SCAN1 localiza-se no cromossoma 14q31 e codifica uma proteína, 

tirosil-ADN fosfodiesterase 1, que é uma enzima essencial no mecanismo de reparação 
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do ADN (Takashima et al., 2002). Não predispõe para neoplasias, nem para disfunções 

em tecidos de replicação rápida, mas provoca ataxia espinocerebelosa e neuropatia 

axonal, afectando células neuronais altamente diferenciadas.  

Xeroderma pigmentosum (XP) 

É um síndrome clínico com múltiplos genótipos (Thompson, 1998). Caracteriza-se por 

uma grande variedade de síndromes neurológicos, que incluem ataxia, coreoatetose, 

espasticidade, surdez e atraso mental inicial e progressivo), associados a 

fotossensibilidade da pele, cancro precoce da pele, telangiectasias, fotofobia, conjuntivite, 

queratite, ectropion e entropion. 

A doença é geneticamente muito heterogénea e está subclassificada em sete grupos, 

XPA-XPG. Estão identificados oito genes (Thompson, 1998): sete, de XPA a XPG, estão 

envolvidos na reparação da excisão de nucleotídeos e o outro, a variante XP, está 

envolvida na replicação do ADN danificado (Svoboda et al., 1998). 

4. Outras ataxias degenerativas 

Ataxia espástica de Charlevoix-Saguenay (ARSACS) 

Esta doença foi descrita pela primeira vez em 1978 em doentes de comunidades isoladas 

do Québec, muitos deles das regiões de Charlevoix-Saguenay (Bouchard et al., 1978). 

Os doentes com ARSACS apresentam uma espasticidade precoce dos membros 

inferiores, que pode ser notada logo no início da marcha pelos 12-18 meses (Bouchard et 

al. 1998). A queixa inicial mais frequente é a tendência para quedas. A espasticidade 

pode ser observada mesmo antes de qualquer sinal de disfunção cerebelosa. Os sinais 

piramidais dominam o quadro clínico inicial, os sinais cerebelosos são de início insidioso, 

mas aumentam lentamente a partir da adolescência, incluindo ataxia da marcha, disartria 

e nistagmo. A existência de fibras mielínicas proeminentes, que irradiam do disco óptico e 

envolvem parte dos vasos da retina na fundoscopia, são a característica mais típica da 

doença (Bouchard et al., 2000). Não há, contudo, qualquer défice visual. Há um atraso 

inicial do desenvolvimento motor, mas não há atraso intelectual. Alguns doentes têm 

epilepsia. A progressão dos sinais motores, piramidais e cerebelosos é mais notória na 

segunda e terceira década. A partir de então, começa a ser notada uma polineuropatia 

axonal motora, que vem agravar consideravelmente o quadro clínico. Os doentes estão 

em cadeira de rodas numa idade média aos 41 anos (entre os 17 e os 51 anos). Em 
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resumo, a ARSACS é uma doença de início muito precoce, mas de evolução muito lenta, 

o que permite uma sobrevida longa. 

Os casos molecularmente confirmados descritos fora do Canadá são cada vez mais 

frequentes, estão associados a mutações muito variadas e nem todos apresentam as 

fibras mielínicas (El Euch-Fayache et al., 2003;  Richter et al., 2004; Hara et al., 2005). 

O gene da SACS foi localizado no cromossoma 13q11 e identificado em 2000 (Richter et 

al., 1999; Engert et al., 1999; Engert et al., 2000). Codifica uma proteína chamada 

sacsina, cuja função não é ainda completamente conhecida, mas julga-se poder ter um 

papel na aquisição de estrutura de proteínas, mediada por uma chaperone.  

Ataxia cerebelosa de início precoce com reflexos osteotendinosos conservados 

(EOCARR) 

Foi originalmente descrita por Harding (Harding, 1981b). Muitos mais casos foram sendo 

descritos ao longo dos anos, sendo hoje conhecida como a segunda forma de ataxia 

mais frequente, depois da ataxia de Friedreich (Filla et al., 1990; Chio et al., 1993). De 

facto, trata-se de um grupo de doenças com um fenótipo e um genótipo muito 

heterogéneo, que apenas têm em comum uma ataxia de início precoce, com reflexos 

osteotendinosos preservados, uma vez excluídas etiologias conhecidas ou outras 

características particulares associadas. Apesar de toda a heterogeneidade, pode ser útil 

clinicamente manter este grupo, no estado actual dos conhecimentos (Filla e De Michele, 

2000). 

Ataxia espinocerebelosa de início na infância (IOSCA) 

Esta forma de ataxia foi descrita na Finlândia, em 1985, por Kallio e por Jauhiainen et al., 

e, em 1994, por Koskinen. A doença caracteriza-se por uma ataxia de início muito 

precoce agudo ou subagudo, pelo ano de vida, com movimentos atetósicos das mãos e 

face, hipotonia e perda dos reflexos osteotendinosos nos membros inferiores. Na idade 

escolar, aparece uma oftalmoplegia e uma surdez neurossensorial; pelos 10-15 anos, são 

evidentes uma neuropatia sensitiva (potenciais de acção sensitivos diminuídos ou 

ausentes) e uma atrofia óptica; pelos 15-20 anos, aparece um hipogonadismo feminino e 

epilepsia por vezes com estados de mal completamente refractários. Muitos doentes 

perdem a marcha por volta dos 20 anos (Lönnqvist et al., 2000). 

Há uma atrofia progressiva da medula, do tronco e eventualmente do cerebelo, associada 

a uma grande perda de grandes fibras sensoriais mielinizadas (Lönnqvist., et al 2000).  

O defeito genético da IOSCA foi localizado no cromossoma 10q22.3-24.1 (Nikali et al., 

1995). Esta ataxia rara é causada por mutações no gene C10orf2 que codifica a Twinkle, 
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uma helicase do ADN mitocondrial (Nikali et al., 2005). Várias mutações neste gene 

também foram descritas na oftalmoplegia externa progressiva dominante.  

Ataxia com cegueira e surdez (SCABD) 

Foi descrita em 1974, por van Bogaert e Martin, como uma ataxia espinocerebelosa com 

degenerescência óptica e cocleovestibular. Mais recentemente, foi descrita uma família 

com as mesmas características e o gene localizado no cromossoma 6p21-23 (Bomont P 

et al., 2000). A ataxia tem início por volta dos 3 anos, há atrofia óptica e surdez 

neurossensorial e os doentes estão em cadeira de rodas por volta dos 30 anos. 

Ataxia com hipogonadismo 

A associação de ataxia com hipogonadismo foi pela primeira vez descrita por Gorden 

Holmes, em 1907. O hipogonadismo é hipogonadotrófico, com um defeito na produção ou 

libertação de gonadotrofinas pela hipófise e, não tratado, vai traduzir-se na inexistência 

de características sexuais secundárias (Neuhauser et al., 1975). A ataxia pode aparecer 

muitos anos (12 a 30 anos) depois do hipogonadismo. Este síndrome de Gorden Holmes 

associa-se por vezes a uma distrofia corioretiniana e, neste caso, é chamado síndrome 

de Boucher-Neuhauser (Limber et al., 1989). Não foi ainda identificada qualquer 

localização genética para os dois síndromes. 

Síndrome de Marinesco-Sjögren (MSS) 

O síndrome de Marinesco-Sjögren caracteriza-se por cataratas, habitualmente 

congénitas, ataxia cerebelosa de gravidade variável, atraso mental e estaturo-ponderal 

(Alter et al., 1962). Uma miopatia com hipotonia é um achado frequente e estão descritos 

episódios de rabdomiólise. Outros doentes têm uma polineuropatia desmielinizante. O 

hipogonadismo hipogonadotrófico e deformidades esqueléticas são também associações 

frequentes. A RMN cerebral mostra uma atrofia cerebelosa de predomínio vermiana. 

Estão identificados subtipos genéticos e clínicos deste síndrome. O MSS com 

mioglobinúria e neuropatia desmielinizante, descrito em algumas famílias ciganas na 

Alemanha e Itália, está localizado no cromossoma 18qter. O MMS com cataratas 

congénitas, dismorfia facial e neuropatia (CCFDN), descrito em famílias ciganas na 

Bulgária tem a mesma localização (Merlini et al., 2002; Lagier-Tourenne et al., 2002). Um 

locus para o MMS clássico foi recentemente identificado no cromossoma 5q31 e foram 

encontradas mutações no gene SIL1, que codifica um factor envolvido na correcta 

aquisição de estrutura das proteínas (Lagier-Tourenne et al., 2002; Antonnen et al., 2005; 

Senderek et al., 2005). 
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Ataxia dos cordões posteriores com retinite pigmentar (PCARB) 

A ataxia dos cordões posteriores com retinite pigmentar é uma doença 

neurodegenerativa de início na infância, com ataxia sensorial, preservação das 

sensibilidades dolorosa e térmica, arreflexia, escotomas em anel e perda progressiva da 

visão (Higgins et al., 1997; Berciano e Polo, 1998; Higgins et al., 2000). O gene AXPC1 

foi localizado no cromossoma 1q31 (Higgins et al., 1999). 
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No presente trabalho propusémo-nos, com a experiência clínica adquirida ao longo dos 

anos, contribuir para um melhor conhecimento e divulgação de um grupo heterogéneo de 

patologias, ainda mal caracterizadas, e ajudar à sua sistematização. 

Com uma posição privilegiada no acesso a um grande número de ataxias recessivas da 

infância, tivemos como objectivo tentar a caracterização de patologias raras, tornar esse 

conhecimento acessível à investigação genética e contribuir para uma melhor 

organização deste vasto capítulo da Neurologia e, em especial, da Neurologia Pediátrica. 

 

Os principais objectivos deste estudo distribuíram-se, portanto, por várias vertentes: 

 

1. Identificar ataxias raras e ainda mal caracterizadas e organizá-las em grupos 

homogéneos. 

2. Tornar o conhecimento clínico disponível para a investigação genética. Este 

objectivo corresponde, na prática, a duas situações distintas:  

a. doenças clinicamente já definidas, mas ainda sem marcador molecular; 

b. grupos e subgrupos de doentes sem diagnóstico etiológico, mas 

clinicamente homogéneos, susceptíveis de serem estudados 

geneticamente, visando a identificação de novos genes e novas mutações. 

3. Contribuir para o estudo epidemiológico e distribuição geográfica das ataxias 

recessivas em Portugal. 

4. Aprofundar o estudo das correlações fenótipo-genótipo para as doenças de 

marcador já conhecido ou, entretanto, descoberto 

5. Fornecer orientações que possam servir de base de diagnóstico para a 

Neurologia clínica: 

a. Elaboração de uma grelha de diagnóstico diferencial das ataxias 

recessivas utilizando três tipos de critérios: a idade de início, o perfil de 

evolução clínica, a frequência em Portugal. Estes critérios clínicos serão 

complementados com parâmetros bioquímicos e de imagem relativamente 

específicos. 

b. Elaboração de protocolos de investigação. Os protocolos de investigação a 

propor estão também sujeitos a um critério de idade e são o complemento 

da grelha de levantamento da informação clínica utilizada durante todo 

este estudo.  

6. Contribuir para o aperfeiçoamento da classificação das ataxias recessivas.
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São descritos aqui os métodos gerais e adicionais, utilizados no decurso desta 

investigação. A metodologia específica dos diferentes estudos é referida nos respectivos 

artigos (artigos 1 - 13). 

Os doentes que servem de base a este estudo foram identificados a partir de duas fontes: 

 

1. A consulta externa de Neurologia Pediátrica do Hospital Maria Pia (Centro Hospitalar 

do Porto). O facto deste trabalho ter sido gradualmente divulgado ao longo dos 

últimos anos tornou-o uma referência para neurologistas e pediatras que continuam a 

enviar muitos doentes com ataxias recessivas, alguns com etiologia conhecida, outros 

apenas com diagnóstico sindromático. 

 

2. O rastreio de ataxias hereditárias e paraparésias espásticas (Silva et al., 1997) que 

decorreu em Portugal entre 1993 e 2004, sob a orientação de Paula Coutinho, 

cobrindo teoricamente a totalidade da população portuguesa. Foi um projecto 

multidisciplinar de base populacional, que utilizou como módulo o distrito e que 

envolveu os médicos de família, os neurologistas locais e uma equipa de 

neurologistas e médicos de saúde pública. A metodologia utilizada compreendeu 

diferentes fases, sucessivas ou em simultâneo: 

a. informação dos médicos de clínica geral;  

b. colaboração dos neurologistas locais;  

c.  informação da população através dos meios de comunicação social; 

d.  selecção dos probandos;  

e. observação dos doentes referidos e de outros membros afectados da família 

nos centros de saúde ou no domicílio e respectivo diagnóstico neurológico;  

f. registo dos dados pessoais, clínicos e familiares;  

g. análise estatística e cálculo de prevalência;  

h. colheitas de sangue para estudos moleculares.  

Uma vez referenciado o probando, tentou-se sempre observar toda a família, no 

sentido de detectar outros membros afectados. Pelo menos um membro afectado de 

cada família foi submetido, nas sucessivas fases desta investigação, aos exames 

complementares necessários à confirmação ou exclusão de determinadas patologias. 

Exames de bioquímica (por exemplo L2-HG), de imagem (por exemplo síndrome de 

Joubert) e estudos moleculares, sempre que disponíveis (por exemplo FRDA), foram 

selectivamente utilizados. Foram formados grupos de doentes clinicamente 

homogéneos, de diagnóstico sindromático, susceptíveis de serem propostos para 
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diagnóstico molecular e definiram-se critérios clínicos de diagnóstico para esses 

doentes. As árvores familiares foram feitas com a preocupação de explicitar qualquer 

consanguinidade existente e por vezes negada. As famílias mais informativas fizeram, 

após consentimento informado, colheitas exaustivas a todos os membros disponíveis, 

afectados ou não. Sempre que possível subimos nas ascendências. Estas colheitas 

completas esbarraram com dois tipos de dificuldades: a dispersão de famílias rurais 

pela emigração europeia e o desconhecimento das imigradas nas grandes cidades 

dos seus ascendentes, relações de consanguinidade e parentes eventualmente 

afectados. O ADN recolhido foi enviado para centros diferenciados no estudo 

molecular das diferentes patologias. 

Os doentes que, preenchendo os critérios clínicos propostos para determinada 

doença, não estavam ligados a qualquer dos loci identificados, evidenciando portanto 

a existência de outros genes responsáveis ainda desconhecidos, foram 

detalhadamente caracterizados do ponto de vista clínico. 

Todos os dados colhidos foram comparados para cada grupo de doentes, como base 

de construção de uma grelha ou de um algoritmo de diagnóstico diferencial e foi 

avaliada a contribuição para o diagnóstico dos diferentes exames complementares 

efectuados, tendo em vista a elaboração de um protocolo de investigação apropriado. 

Este trabalho clínico tem uma continuidade, imposta pela necessidade de dar 

resposta a muitas situações ainda desconhecidas ou não totalmente esclarecidas. 
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ATAXIAS CONGÉNITAS 

Artigo 1 - Pontocerebellar Hypoplasia with Microcephaly and Dyskinesia (Pontocerebellar 

Hypoplasia type 2) – report of two cases. Dev Med Child Neurol 1997; 39:554-7. 

 

Artigo 2 - Síndrome de Joubert: revision de 12 casos. Rev Neurol 2001; 32: 812-7. 

 

Artigo 3 - Homozygosity mapping of Joubert syndrome to 6q23. J Med Genet 2004; 

41:273-7. 

 

Artigo 4 - Distinguishing the four Genetic Causes of Joubert Syndrome-Related Disorders. 

Ann Neurol 2005; 57: 513-9. 
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As ataxias congénitas fazem, habitualmente, parte de um quadro clínico complexo com 

atraso do desenvolvimento psicomotor, hipotonia marcada, epilepsia, alterações 

oculomotoras, perturbações do ritmo respiratório e uma semiologia neurológica que pode 

ser exuberante, traduzindo um atingimento mais difuso do sistema nervoso. A ataxia 

pode ser difícil de identificar clinicamente neste grupo etário e o atingimento do cerebelo 

e tronco cerebral só se manifestar após um desenvolvimento inicial atrasado, que passa 

pela aquisição da fixação visual, do controlo cefálico, da capacidade de manipular 

objectos, de sentar ou de se manter de pé. 

Existe um esboço de classificação clínico-genética, mas classificar uma ataxia congénita 

é um desafio difícil, porque muitas questões exigem uma resposta rápida, numa fase 

muito precoce da vida, em que está muitas vezes em causa uma futura gravidez e um 

possível diagnóstico pré-natal. A abordagem clínica inicial, com a ajuda da imagem, 

implica saber se é uma ataxia sindromática, progressiva ou não progressiva, e em última 

instância, definir a situação como genética ou não genética. A neuroimagem tem um 

papel fundamental na classificação das ataxias congénitas, muitas vezes associadas a 

malformações da fossa posterior. Definir anatomicamente uma malformação da fossa 

posterior é uma achega preciosa para o esclarecimento da sua patogénese. 

A definição nosológica de muitas ataxias congénitas associadas a malformações esteve 

muito tempo num impasse e só nos últimos cinco anos foram feitos alguns progressos no 

campo da genética molecular. São exemplos disso as hipoplasias pontocerebelosas tipo 

1 e tipo 2, para as quais não existe ainda qualquer marcador molecular; e o síndrome de 

Joubert, que se sabe hoje ser uma doença com uma clínica e uma genética muito 

heterogénea e um espectro cada vez mais alargado. 

As dificuldades sentidas no diagnóstico diferencial das ataxias congénitas, 

nomeadamente naquelas patologias mais raras com critérios clínicos ainda mal definidos 

e sem diagnóstico molecular possível, levaram-nos a fazer o esforço de melhor detalhar a 

clínica e a imagem de grupos homogéneos de doentes da nossa consulta, para um 

melhor conhecimento destas doenças. 

Surgiu deste modo um primeiro trabalho de revisão sobre a hipoplasia pontocerebelosa 

tipo 2, doença rara e ainda mal conhecida. Foi enviado ADN dos nossos doentes para um 

centro na Holanda que na altura estava a fazer um estudo multicêntrico de investigação 

genética. 

A caracterização clínica e de imagem detalhada dos doentes que preenchiam os critérios 

clínicos de síndrome de Joubert, levou à formação de subgrupos mais homogéneos. A 

sua divulgação na literatura teve, de imediato, como consequência contactos 

internacionais com vários centros que estavam a investigar a doença.  
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Artigo 6 - L-2-Hydroxyglutaric Aciduria: Clinical, Biochemical and Magnetic Resonance 

Imaging in 6 Portuguese Pediatric Patients. Brain Dev 1997; 19:268-73. 

 

Artigo 7 - Novel mutations in 21 patients with: L-2-Hydroxyglutaric Aciduria of Portuguese 

origin. Hum Mutat 2005; 26: 395-6. 
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Muitas doenças metabólicas podem ocasionalmente apresentar uma ataxia, mas em 

algumas a ataxia é sempre a manifestação neurológica relevante. Os padrões de 

neuroimagem são muitas vezes anormais e podem mesmo ser muito sugestivos de 

patologias específicas. 

A organização de uma consulta diferenciada de doenças metabólicas, no Hospital Maria 

Pia, em 1996, deu-nos uma oportunidade única de caracterizar, do ponto de vista 

neurológico, muitas delas. As doenças metabólicas são muito raras individualmente, mas 

frequentes no seu numeroso conjunto. Juntá-las numa consulta única, permitiu-nos 

adquirir conhecimentos preciosos, quer no diagnóstico, quer no tratamento de muitas 

delas, na altura praticamente desconhecidas entre nós. 

Descobrimos a acidúria L-2-hidroxiglutárica no decorrer de uma apresentação oral num 

congresso mundial de neurologia pediátrica. A doença, esquecida durante muitos anos, 

estava presente numa doente que preenchia os critérios clínicos, bioquímicos e de 

imagem de que ouvíramos falar. De regresso a Portugal, o diagnóstico foi feito e a 

escassa literatura existente sobre o assunto foi estudada. Pouco tempo depois, 

observámos na consulta duas irmãs, filhas de pais consanguíneos, que apresentavam 

uma ataxia lentamente progressiva. Curiosamente, uma delas tinha um quadro 

sobreposto de uma hemiparesia direita de instalação subaguda. Da literatura tínhamos 

conhecimento de um caso único de um tumor cerebral numa doente com esta patologia. 

O diagnóstico de acidúria L-2-hidroxiglutárica e tumor cerebral foi feito mesmo antes de 

vermos as imagens e esta associação veio a revelar-se mais tarde não fortuita. 

Seguiram-se longas conversas com os neurorradiologistas sobre o padrão de imagem 

típico, patognomónico, da doença. 

Quando escrevemos o artigo de revisão tínhamos identificado mais três doentes. 

Fizémos um levantamento nacional da doença (Teixeira et al., 2004) que nos permitiu 

identificar 16 doentes estudados do ponto de vista clínico, bioquímico e de imagem. Este 

grupo foi apresentado numa reunião internacional de erros inatos do metabolismo, tendo 

ficado, deste modo, referenciado na literatura.  

Pela mesma altura, foi feita a localização da doença e identificado o seu gene. 

Actualmente todos os nossos doentes estão estudados do ponto de vista molecular, 

tendo sido encontradas várias mutações novas.  
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ATAXIA COM APRAXIA OCULOMOTORA (AOA) 

Artigo 8 - Recessive ataxia with ocular apraxia: review of 22 Portuguese patients. Arch 

Neurol 2001; 58:201-5. 

 

Artigo 9 - Homozygosity mapping of Portuguese and Japanese forms of ataxia-oculomotor 

apraxia (AOA1) to 9p13 and evidence for genetic heterogeneity. Am J Hum Genet 2001; 

68:501-8. 

 

Artigo 10 - The gene mutated in ataxia-ocular apraxia 1 encodes the new HIT/Zn-finger 

protein aprataxin. Nat Genet 2001; 29:189-93.  

 

Artigo 11 - Senataxin, the orthologue of a yeast RNA helicase, is mutated in ataxia-ocular 

apraxia 2 (AOA2). Nat Genet 2004; 36:225-7. 

 

Artigo 12 - A ataxia com apraxia oulomotora no contexto das ataxias recessivas em 

Portugal (em preparação) 

 

Artigo 13 - Ataxia with oculomotor apraxia phenotypes not linked to already known loci 
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Em 1952 Cogan descreveu um síndrome a que chamou apraxia oculomotora congénita, 

conhecido hoje por síndrome de Cogan. 

Os dois primeiros casos de ataxia com apraxia oculomotora (AOA) foram descritos por 

Inoue et al., em 1971, em doentes japoneses. No mesmo ano, também no Japão, Moe 

publicou 7 doentes idênticos, pertencendo a três famílias (Moe, 1971). Em 1977, Araie et 

al. descreveram o caso de um doente japonês com uma ataxia progressiva de início aos 

2 anos, arreflexia e uma apraxia oculomotora considerada congénita. O caso foi 

classificado como uma apraxia oculomotora congénita com ataxia. Em 1978, Kimura et al. 

publicaram outro caso com uma ataxia de início ao ano de idade, uma apraxia 

oculomotora chamada também congénita (mas notada só aos 9 anos), um atraso mental, 

reflexos normais (aos 9 anos) e uma hipoplasia e/ou atrofia do vermis cerebeloso. Uma 

vez mais, os autores apresentaram este caso como um exemplo de síndrome de Cogan 

com ataxia. 

Em 1982, três autores distintos descreveram doentes, claramente diferentes da A-T, a 

que chamaram um “novo” síndrome, e em que que a apraxia congénita de Cogan se 

associava a uma ataxia progressiva de início precoce (Awaya et al., 1982; Morcos et al., 

1982; Ghanem e Andermann, 1982). Na série de Morcos, estava incluída uma doente 

portuguesa. Nestas descrições, para além da ataxia e da apraxia oculomotora, são 

também mencionadas a coreoatetose e, claramente a polineuropatia. Alguns doentes são 

descritos com atraso menta, nunca muito grave, e outros com inteligência normal. 

Entretanto, tinha-se tornado evidente o padrão de hereditariedade autossómica recessiva 

desta nova patologia. 

Awaya et al., em 1985 e 1986, voltam a descrever a doença, possivelmente nos mesmos 

doentes já publicados em 1982, e chamam-lhe uma degenerescência espinocerebelosa 

caracterizada por ataxia cerebelosa de início precoce e lentamente progressiva, 

coreoatetose e apraxia oculomotora. 

Dois anos mais tarde, Aicardi et al. fazem uma revisão de 14 doentes do Japão, Portugal 

e Emirados Árabes Unidos, incluindo seis previamente relatados (Inoue et al., 1971; Araie 

et al., 1977; Morcos et al., 1982; Awaya et al., 1985; Awaya et al., 1986). Pela primeira 

vez não é feita qualquer menção ao termo apraxia de Cogan e há uma clara descrição da 

AOA. Aicardi descreve este novo síndrome como semelhante à A-T, mas sem 

telangiectasias ou imunodeficiência (Aicardi et al., 1988).  

Nos anos que se seguem há poucas referências na literatura a esta patologia (Hannan et 

al., 1994; Gascon et al., 1995). 
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Contribuímos, mais recentemente, para a caracterização da AOA como consequência da 

experiência adquirida no rastreio das ataxias hereditárias e paraparesias espásticas, 

conduzido por Paula Coutinho entre 1993 e 2004.  

De toda a informação recolhida sobre ataxias recessivas em Portugal, estudámos a 

apresentação clínica em 22 doentes identificados como AOA, pertencendo a 11 famílias e 

definimos critérios clínicos de diagnóstico para a doença: (1) início na infância; (2) 

hereditariedade autossómica recessiva; (3) ataxia cerebelosa numa fase precoce; (4) 

apraxia oculomotora; (5) neuropatia axonal grave na fase avançada da doença; (6) 

sobrevida longa sem doença sistémica, imunodeficiência ou cardiomiopatia. 

Com base neste grupo homogéneo de doentes, com critérios clínicos bem definidos, 

foram feitos estudos de genética que permitiram a identificação de um primeiro locus para 

a AOA (AOA1), no cromossoma 9p13.3, e a demonstração da heterogeneidade genética 

da doença. 

O gene da AOA1 foi identificado rapidamente nesse mesmo ano (APTX); codifica uma 

proteína chamada aprataxina, envolvida nos mecanismos de reparação das quebras em 

cadeia simples. 

Em 1998, foi descrita uma ataxia autossómica recessiva de início juvenil, com atrofia 

cerebelosa, neuropatia sensorial, mas sem apraxia oculomotora. Todos os doentes 

apresentavam α-fetoproteína aumentada (Watanabe et al., 1998). Dois anos mais tarde, 

foi descrita uma grande família paquistanesa com as mesmas características e apraxia 

oculomotora (Németh et al., 2000). 

Um segundo gene para a AOA (AOA2) foi localizado no cromossoma 9q33.3-34.3 

(Bomont et al., 2000; Németh et al., 2000); e, mais recentemente, isolado e caracterizado 

com o contributo de 10 doentes pertencentes a duas famílias portuguesas. Codifica uma 

proteína chamada senataxina (SETX), que provavelmente actua no mecanismo de 

reparação do ADN, nas quebras em cadeia dupla. 
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Introdução 

A ataxia com apraxia oculomotora caracteriza-se por uma ataxia recessiva de início 

precoce com atrofia cerebelosa, uma apraxia oculomotora e uma neuropatia sensitivo-

motora e está muitas vezes associada a uma distonia e um atraso mental. Estão 

identificadas duas formas genéticas, AOA1 (9p13) e AOA2 (9q34). A AOA 1 está 

associada a uma hipoalbuminemia e a AOA2 a níveis elevados de α-fetoproteína. A sua 

base molecular comum é um defeito de reparação do ADN (quebras de cadeia simples 

ou dupla). 

 

 

Objectivos 

O nosso objectivo foi avaliar a frequência relativa da ataxia com apraxia oculomotora no 

contexto das ataxias recessivas identificadas em Portugal, estabelecer valores para a sua 

prevalência e definir a sua distribuição geográfica. 

 

 

Métodos 

Os doentes que servem de base a este estudo foram identificados a partir da consulta 

externa de Neurologia do Hospital Maria Pia (Centro Hospitalar do Porto) e do rastreio de 

ataxias e paraparésias espásticas hereditárias que decorreu em Portugal entre 1993 e 

2004. Foi feito o estudo molecular para os genes conhecidos da ataxia com apraxia 

oculomotora; para o tipo 1 (AOA1), em todos os doentes, e para o tipo 2 (AOA2), 

naqueles que apresentavam o critério da α-fetoproteína elevada. 
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Resultados 

Em Portugal, estão actualmente identificados 333 doentes, correspondendo a 230 

famílias com ataxias recessivas. A ataxia de Friedreich é a mais frequente, contribuindo 

para 32,8% dos doentes. A segunda mais frequente é a AOA, com 43 doentes 

identificados em 21 famílias, correspondendo a 12.9% do total; a sua prevalência é de 

0,42 por 100000 habitantes. Destes, 12 doentes pertencem a 5 famílias AOA1 (3,6% do 

total); e 11 doentes pertencem a 3 famílias AOA2 (3,3% do total). Quase metade dos 

doentes da nossa série (20 doentes) pertencem a 13 famílias, não AOA1, não AOA2 

(sem diagnóstico molecular). 

 

 

Discussão 

Os estudos epidemiológicos referentes à AOA são ainda escassos e incompletos. Na 

fase actual, não é possível comparar os nossos valores de prevalência para a AOA com 

outros países, uma vez que os critérios de recrutamento de doentes e a metodologia de 

base utilizada são completamente diferentes. 

Palavras chave: Ataxia recessiva, ataxia com apraxia oculomotora, AOA. 
 
 
Introdução 
A ataxia com apraxia oculomotora (AOA) é uma ataxia cerebelosa recessiva, de início 

precoce, associada a apraxia oculomotora e neuropatia periférica mais tardia. Apesar de 

um handicap motor grave, os doentes podem ter uma sobrevida longa porque não têm 

atingimento extraneurológico [1]. A apraxia oculomotora pode paradoxalmente não ser 

uma característica constante da doença, assim designada [2, 3], mas quando presente é 

seguramente um auxiliar de diagnóstico muito útil. Estão identificadas duas formas 

genéticas. O primeiro locus da AOA (AOA1) encontra-se no cromossoma 9p13.3 [4] e o 

seu gene foi designado APTX, tendo sido dado à proteína o nome de aprataxina [5] A 

aprataxina é uma proteína nuclear que está envolvida no processo de reparação do ADN, 

de quebra em cadeia simples. O segundo locus da AOA (AOA2) foi localizado no 

cromossoma 9q34 e o gene denominado SETX [6]. Codifica uma proteína nuclear 

chamada senataxina, que provavelmente actua também no mecanismo de reparação 

ADN, de quebra em cadeia dupla. A AOA 1 apresenta uma hipoalbuminemia tardia e uma 

hipercolesterolemia [7]; a AOA2 tem uma elevação moderada, mas constante, da α-

fetoproteína [2, 3]. 
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Objectivos 
Pretendemos avaliar a frequência relativa da AOA no contexto das ataxias recessivas 

identificadas em Portugal, estabelecer os valores da sua prevalência e definir a sua 

distribuição geográfica. 

 
 
Metodologia 
Os doentes que servem de base a este estudo foram identificados a partir da consulta 

externa de Neurologia do Hospital Maria Pia (Centro Hospitalar do Porto) e do rastreio 

sistemático, de base populacional, de ataxias hereditárias e paraparésias espásticas [8], 

que decorreu em Portugal entre 1993 e 2004, sob a orientação de Paula Coutinho, e que 

teoricamente cobriu a totalidade da população portuguesa. Foi um projecto 

multidisciplinar, que utilizou como módulo o distrito, e envolveu os médicos de família, os 

neurologistas locais e uma equipa de neurologistas e médicos de saúde pública. A 

observação e caracterização de todos os doentes e familiares disponíveis foram feitas 

pessoalmente, em ambiente hospitalar, no centro de saúde ou no domicílio. Uma vez 

identificado o probando, pelos critérios clássicos da doença [1], tentou-se sempre 

observar toda a família no sentido de detectar outros possíveis membros afectados. Pelo 

menos um doente de cada família foi submetido, após consentimento informado, aos 

exames complementares necessários à exclusão de outras patologias, como a ataxia de 

Friedreich, a ataxia por défice isolado de vitamina E, a ataxia-telangiectasia e outras 

ataxias recessivas de causa metabólica, sempre que clinicamente justificado. Após essas 

exclusões, foi feito o estudo molecular de todos os doentes restantes para mutações no 

gene AOA1 e, sempre que preenchendo os critérios definidos como necessários (α-

fetoproteína elevada, início mais tardio), também para mutações do gene AOA2.  

 

Resultados 

Em Portugal, estão nesta altura identificados 333 doentes, correspondendo a 230 famílias 

com ataxias recessivas (tabela I).  
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Tabela I. Doentes e famílias com ataxias recessivas em Portugal  

 333 
 doentes 

230 
 Famílias 

Ataxias congénitas 26 19 
 Síndrome de Joubert 18 14 

 Outras 8 5 

Ataxias metabólicas 160 117 
 Ataxia de Friedreich 109 75 

 Acidúria L-2-hidroxiglutárica 21 16 

 Doença de Niemann-Pick tipo C 13 10 

 Ataxia por défice isolado de vitamina E 7 6 

 Defeito da glicosilação tipo Ia 6 6 

 Xantomatose cérebro-tendinosa 2 2 

 Défice de piruvatodesidrogenase 1 1 

 Hiperargininemia 1 1 

Ataxias com defeito de reparação do ADN 58 35 
 Ataxia-telangiectasia 16 15 

 Ataxia com apraxia oculomotora tipo 1 12 5 

 Ataxia com apraxia oculomotora tipo 2 11 3 

 Ataxia com apraxia oculomotora tipo x 20 13 

Outras ataxias degenerativas 88 58 
Com diagnóstico: 9 8 

Síndrome de Marinesco-Sjögren 2 2 

Vanishing white-matter 5 4 

Ataxia com hipogonadismo 2 2 

Sem diagnóstico: 79 50 

Ataxias com espasticidade 36 23 

Ataxias com neuropatia 22 11 

Ataxias puras 4 3 

Miscelânea (atraso, surdez, cataratas, atrofia óptica, distonia, coreia) 17 13 

 

Algumas das formas de ataxia listadas na tabela I têm apenas um diagnóstico 

sindromático (por exemplo, ataxias com espasticidade, ataxias com neuropatia). Não foi 

ainda possível, avançar na investigação destes subgrupos, que se definiram como 

clinicamente mais homogéneos. Neles podem estar incluídas várias doenças, algumas 

provavelmente já com diagnóstico molecular possível (por exemplo, no grupo das ataxias 

com espasticidade, podem estar incluídos doentes com ataxia espástica recessiva de 

Charlevoix-Saguenay (ARSACS) [9]; no grupo das ataxias com neuropatia podem estar 

incluídas ataxias espinocerebelosas com neuropatia (SCAN1) [10] Outras formam um 

grupo numeroso de patologias, ainda por identificar, por exemplo, ataxias a que 

chamamos “miscelânea” com vários sinais e sintomas, com todo um trabalho clínico 

ainda em aberto. 

A ataxia de Friedreich, com todos os doentes confirmados por estudo molecular, é a 

ataxia recessiva mais frequente em Portugal, contribuindo com 32,8% do total dos 
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doentes (figura 1). A segunda mais frequente é a ataxia com apraxia oculomotora (AOA), 

tal como definida inicialmente pelos seus critérios clínicos [1]. Estão identificados 43 

doentes com AOA, pertencendo a 21 famílias, o que corresponde a 12,9% do total das 

ataxias recessivas em Portugal (figuras 1 e 2). 

 

 
Figura 1. A AOA no contexto das ataxias recessivas em Portugal 

 

 

Dos 43 doentes identificados como AOA, 12 doentes (5 famílias) estão caracterizados 

molecularmente como AOA1 (3,6% de todas as ataxias recessivas); 11 doentes (3 

famílias) estão identificados molecularmente como AOA2 (3,3% das ataxias recessivas 

em Portugal). Todos os doentes AOA1 partilham a mutação W279X. Uma das duas 

famílias AOA2, correspondendo a uma segunda geração oriunda de Cabo Verde, é 

portadora da mesma mutação R1368X que outra família, residente há longas gerações 

no Alentejo. O doente da terceira família AOA2 é um heterozigoto composto 

(C2006Y/KT2278_2279del). Finalmente há na nossa série, 20 doentes com AOA (13 

famílias) que não têm ainda qualquer gene ou mutação identificados: quase metade dos 

doentes não estão ainda caracterizados do ponto de vista molecular (designados AOAx). 
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   Figura. 2. Frequência relativa das AOA 

 

A prevalência da AOA em Portugal (tabela II) foi estimada em 0,42:100000 habitantes 

(0,12 para a AOA1; 0,11 para a AOA2; 0,19 para a AOAx). Em relação a outras ataxias 

encontramos os seguintes valores: 0,20 para a acidúria L-2-hidroxilutárica; 0,17 para o 

síndrome de Joubert; 0,16 para a A-T; 0,13 para a doença de Niemann-Pick C; 0,07 para 

a ataxia por défice isolado de vitamina E. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

As famílias AOA1 estão concentradas no norte do País (Braga, Vila Real, Viseu) e as 

AOA2 no sul (Setúbal, Alentejo, Algarve) (figura 3). 

 

AOA 0,42 
AOA1 0,12 
AOA2 0,11 

AOAx 0,19 

por 100000 habitantes 

Figura 3. Distribuição geográfica das famílias AOA em  Portugal. 

Tabela II. Prevalência da AOA em Portugal 
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Discussão 

A ataxia de Friedreich é a mais frequente ataxia recessiva em populações de origem 

caucasiana, com uma prevalência geral estimada de 2-4:100 000 habitantes [11]. No 

estudo de mais de dois mil cromossomas, provenientes do rastreio populacional da 

fenilcetonúria, a frequência de portadores heterozigotos para a ataxia de Friedreich, em 

Portugal foi estimada em 1:106, enquanto a prevalência de homozigotos seria de 

2:100000 [12]. A ataxia-telangiectasia (A-T) é considerada na literatura a segunda ataxia 

recessiva mais frequente, com uma prevalência estimada de 1,0-2,5 por 100000 

habitantes [11]. Muitos dos cálculos de prevalência em relação à A-T foram, 

provavelmente, feitos antes da definição de critérios para a AOA e, em algumas séries 

mais antigas, as duas doenças estão provavelmente misturadas. A A-T, com uma 

prevalência estimada em 0,16:100000 habitantes, é uma ataxia rara em Portugal. 

Os estudos epidemiológicos referentes à AOA são ainda escassos e incompletos. No 

Japão, onde só 2,4 % das heredoataxias são recessivas e a ataxia de Friedreich é uma 

raridade, a AOA1 é a ataxia recessiva mais frequente. As mutações fundadoras (689insT 

e P206L) contribuem para a maior parte dos casos japoneses conhecidos [13]. 

Em França, a frequência relativa de doentes com AOA1 com várias origens étnicas (14 

doentes, pertencendo a 9 famílias) foi estimada em 5,7% [14]. Os doentes que serviram 

de base a este cálculo de frequência relativa, 158 famílias com 227 doentes, foram 

recrutados a partir dos dados clínicos existentes num banco de ADN de ataxias 

cerebelosas recessivas, uma vez excluída a ataxia de Friedreich por análise molecular. 

Numa segunda fase, foram selecionadas 48 famílias com ataxia cerebelosa associada a 

apraxia oculomotora, ou hipoalbuminemia, ou hipercolesterolemia e o gene da AOA1 

(APTX) analisado. Nos 14 doentes identificados como AOA1, foram encontradas cinco 

mutações diferentes (W279X, A198V, D267G, W279R, IVS5+1). Os doentes eram 

homozigotos ou heterozigotos compostos para estas mutações no gene APTX. 

Considerando apenas os indivíduos com início antes dos 25 anos, a frequência da AOA1 

em França, calculada da mesma maneira, sobe para 9,1% [14]. 

Na Alemanha, numa série de 165 doentes com um início antes dos 30 anos, 

selecionados também a partir de um biobanco, apenas 3 doentes foram confirmados 

como AOA1, com a mutação W279X (1,8% dos doentes estudados) [15]. 

A metodologia que utilizámos foi sempre baseada num trabalho de selecção clínica, 

aplicando os critérios major definidos: hereditariedade recessiva; início precoce, em 

muitos casos na infância; e combinação de ataxia cerebelosa, apraxia ocular e  arreflexia 

precoce, seguida de neuropatia exuberante. Ao contrário, nos dois trabalhos oriundos de 

França e da Alemanha, os doentes foram selecionados a partir de bancos de ADN. No 

estudo francês, a ataxia cerebelosa progressiva foi o único critério clínico obrigatório na 
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selecção dos doentes; no alemão, o único critério de inclusão foi a ataxia de início 

precoce, após exclusão molecular da ataxia de Friedreich. 

Num trabalho proveniente do sul de Itália, os doentes foram seleccionados clinicamente a 

partir de uma consulta diferenciada. Excluída geneticamente a ataxia de Friedreich, os 

critérios incluiram uma ataxia cerebelosa progressiva, o início antes dos 35 anos e uma 

arreflexia e diminuição da sensibilidade vibratória e/ou sinais neurofisiológicos evidentes 

de neuropatia. Em 28 doentes selecionados, foram encontrados 3 doentes com AOA1 

(10,7%) [16]. A frequência relativa da AOA1 sobe quando os critérios de selecção se 

tornam mais específicos (por exemplo, a inclusão da neuropatia na série italiana).  

A AOA2, em França, é considerada mais frequente que a AOA1. De uma série de 157 

doentes com ataxia progressiva de início precoce (excluída a ataxia de Friedreich) 

provenientes de um banco de ADN, foram encontrados 18 doentes, pertencentes a 6 

famílias. Os critérios de inclusão no estudo foram ataxia cerebelosa associada a apraxia 

oculomotora ou níveis elevados de α-fetoproteína. Neste trabalho, a AOA2 representa 

cerca de 8% das ataxias recessivas não Friedreich [3]; mas, existe um erro de base 

nestes cálculos, visto que uma das famílias (com 6 doentes), incluídas nesta série é 

portuguesa e residente em Portugal. 

Assim, na fase actual dos conhecimentos, não é ainda possível comparar os nossos 

valores de prevalência para a AOA com os de outros países, uma vez que os critérios de 

recrutamento de doentes e a metodologia utilizada foram diferentes. 
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Abstract 
Autosomal recessive ataxia with oculomotor apraxia is characterized by an early-onset 

cerebellar ataxia, oculomotor apraxia, and sensorimotor neuropathy, sometimes 

associated with dystonia and mental retardation. Two genetic forms have been identified, 

AOA1 (9p13) and AOA2 (9q34). AOA 1 is associated with hypoalbuminemia and AOA2 

with elevated levels of α-fetoprotein. We reviewed the clinical and biochemical 

presentation of 20 patients, belonging to 13 families, with the classical criteria of AOA, not 

linked to the known loci (AOA1 and AOA2). They were identified through a systematic 

population-based survey of hereditary ataxias in Portugal and represent half of all AOA 

patients identified until now in the country. These 20 AOA patients have a combination of 

clinical and biochemical features of AOA1 and AOA2. As in all AOA patients, two clinical 

stages could be distinguished: in the first years of the evolution, cerebellar ataxia or 

dystonia are the most persistent symptoms, whereas at a later phase, the predominant 

symptom is a severe disabling neuropathy. In three patients, oculomotor apraxia was the 

initial complaint. Loss of the ability to walk happened after 7 to 29 years of evolution, most 

patients being wheelchair bound at a mean age of 15.4 years. A slight mental retardation 

was evident in five patients; two patients were demented. The analysis of the clinical 

presentation (age-at-onset, presence of mental retardation, presence of dystonia) and 

biochemical data (particularly serum levels α-fetoprotein) allowed the identification of 

several subgroups in these non-AOA1, non-AOA2 patients, that could possibility 

correspond to distinct entities.  

Key words: Recessive ataxia, cerebellar ataxia, oculomotor apraxia, AOA 
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Introduction 
Ataxia with oculomotor apraxia (AOA) is a clinical group of recessive ataxias, due to 

cerebellar atrophy, associated to peripheral neuropathy and oculomotor apraxia (Barbot et 

al., 2001). Oculomotor apraxia might not be an absolute feature of AOA (Duquette et al., 

2006), but is a useful diagnostic aid when present. In the last years, the condition which 

was first described as a distinct disease, gave name to a group of diseases sharing 

defects in DNA repair mechanisms. Molecular genetic studies divided this group into 

ataxia-telangiectasia (A-T), ataxia with oculomotor apraxia type 1 (AOA1), ataxia with 

oculomotor apraxia type 2 (AOA2) and ataxia-telangiectasia-like disease (ATLD) (Chun 

and Gatti, 2004; Moreira et al., 2001; Moreira et al., 2004; Stewart et al., 1999, 

respectively).  

Elevation of serum α-fetoprotein is the most common laboratory abnormality of A-T; AOA1 

is defined by late hypoalbuminemia and hypercholesterolemia (Uekawa et al., 1992); 

AOA2 by moderately elevated α-fetoprotein (Le Ber et al., 2004; Duquette et al., 2006); 

ATDL has normal serum α-fetoprotein. 

In all this four AOA diseases, the gene encodes for a nuclear protein (ATM, aprataxin, 

senataxin and MRE11, respectively) (Chen G and Lee E, 1996; Moreira et al., 2001; 

Moreira et al., 2004; Stewart et al., 1999), all of which seem to be involved in DNA repair, 

although by different mechanisms.  
 
Objectives 
The genetic heterogeneity of the AOA group is certainly much higher than currently 

known, and we can thus expect the description of new genes and new mutations in the 

near future. The objective of this study was to characterize the clinical and biochemical 

presentation of a group of AOA patients, with the classical criteria of cerebellar ataxia, 

peripheral neuropathy and oculomotor apraxia, unlinked to known loci (AOAx patients), 

and try to arrange them into clinically homogeneous groups for gene mapping studies. 

 
 

Patients and methods 
Mostly during a systematic population-based survey of inherited ataxias and spastic 

paraplegias (Silva et al., 1997), which has been conducted in Portugal between 1993 and 

2004, aiming to cover the whole population, we identified 43 AOA patients, belonging to 

21 families. All were examined by one of us in the hospital, at a health centre or at home. 

Their parents and non-affected siblings were also examined, whenever possible. 

Mutations were found in the aprataxin gene in 12 patients, from 5 families; and in the 

senataxin gene in 11 patients from 3 families. These genetically characterized AOA1 and 
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AOA2 patients were excluded from the present study. We thus studied the 13 remaining 

families, comprising a total of 20 affected subjects, previously selected for their classical 

clinical AOA phenotype. Friedreich ataxia and AOA1 were excluded in all patients by 

molecular analysis. AOA2 was excluded in those patients corresponding to the defined 

criteria (namely late onset and elevation of α-fetoprotein). The proband from each family 

was investigated for serum vitamin E, albumin, cholesterol, α-fetoprotein levels, cellular 

and humoral immunological studies, chromosomal breakage and cranial magnetic 

resonance (MRI). IQ was evaluated in 11 patients with the Raven coloured progressive 

matrices (Raven et al., 1998).  

 

Results 
The main clinical features of the AOAx patients (9 male and 11 female) are summarized in 

table 1. There was a history of consanguinity in six of the 13 kindreds. In each family, all 

patients appeared in the same sibship. At last examination patients were aged from 17 to 

59 years (mean, 33.2 years), corresponding to a disease duration of 8 to 58 years (mean, 

27.6 years). 
The age of onset, ranged from 1-14 years (mean, 5.1 years). Eleven patients had onset at 

a preschool age (1-5 years), while nine had the first symptoms during school age (6-14 

years). One patient had the first symptoms after age 10 years. Two families had a 

practically congenital form although with a different clinical presentation and evolution: in 

family 6 an exuberant dystonia, and the three patients in the family 11 slowly progressing, 

ataxia.  

Most of the 20 patients had ataxia as their first symptom. This was always described as a 

slowly progressive gait imbalance, followed by upper limb dysmetria and mild intention 

tremor, and was the main cause of disability in the first stage of the disease. As first 

clinical sign there was a dystonic posturing of the upper extremities in five patients. In two 

of these, (both from family 13), dystonia was associated with a masklike face and was so 

relevant to the clinical presentation, that those patients underwent the diagnostic 

.procedures for extrapyramidal disorders. In all these patients dystonia spontaneously 

attenuated or disappeared with the course of the disease. In patient 5 an exuberant 

cephalic tremor was a major sign, after a disease duration of 34 years. Oculomotor 

apraxia was the initial complaint in three patients. 
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Table 1. Clinical and biochemical features in 20 AOAx patients 

PATIENT P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

FAMILY F1 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F8 F8 F9 F10 F10 F11 F11 F11 F12 F13 F13 

Consanguinity − − + − + − − + + + + + − − + + + − − − 

Sex M F F M M F M F F M F F F M M M F F F M 

Age at onset (years) 5 9 6 14 7 3 1 3 7 8 7 4 4 7 1 1 1 8 2 3 

First sign Dy Dy Dy OMA A A Dy A A A A A OMA OMA A A A A Dy Dy 

Disease duration (years) 22 15 24 19 34 12 21 25 36 24 29 26 16 17 58 55 53 8 30 27 

Last examination (years) 27 25 30 33 41 25 22 28 43 32 36 30 20 24 59 56 54 17 32 30 

Prominent sign NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

OMA +++ +++ + ++ + ++ + + ++ ++ ++ ++ +++ +++ + ++ ++ ++ +++ +++ 

Wheelchair use (years) 18 22 18 30 21 20 ? 15 24 20 21 25 15 14 20 21 30 ? 20 15 

Dystonia + + + − − + ++ + + + + − − − − − − − ++ ++ 

Cognitive impairment + + ++ − − + na − na na na − − + − − − − ++ + 

Motor deficit +++ ++ +++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Decreased vibration sense ++ + na + ++ ++ na ++ ++ +++ +++ +++ ++ ++ ? ? ? ++ na ++ 

Pyramidal signs − − + − − − − − − − − − − − − − − − + − 

Limb edema − − + − − ++ − − ++ − ++ +++ − − − − − + + + 

Scoliosis + + + − − − − − − − − + − − − − − + + + 

Pes cavus + + + + + − + − + + + + + + + + + + + + 

Optic atrophy − − − − − − − − − − − − − − + + + − − − 

Obesity − − + − − + − − ++ − + + − − − − − +++ ++ − 

MRI findings CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA 

Special features BSA BSA D  T              D BSA 

α – fetoprotein  1.5N 1.5N 1.5N 4.5N 5N N N 1.5N na na 1.5N 4N N N N N N N N N 

Albuminaemia  N N ↓ N N ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ N na na N N N ↓ ↓ ↓ 

Cholesterol level N N N ↑ N ↑ ↑ N ↑ ↑ ↑ ↑ na na N N N N ↑ ↑ 
+ = present; ++ = moderate; +++ = severe; − = absent; ↑ = elevated level; ↓ = low level; N = normal level; na = not available. 
A = ataxia; CA = cerebellar atrophy; BSA = brainstem atrophy; Dy = distonia; OMA = oculomotor apraxia; NP = neuropathy; D = dementia; T = tremor. 
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All patients sequentially evolved to a severe ataxia, with generalized arreflexia. A few 

years later, distal muscular wasting and weakness appeared, leading to tetraplegia with 

extremely short, atrophic hands and feet. Loss of the ability to walk happened after 7 to 29 

years of evolution, most patients being wheelchair bound by their adolescence (mean 

age, 15.4). 

Three patients in the same kindred (family 11) had optic atrophy beginning late in life. 

Pes cavus were present in eighteen patients and scoliosis in seven patients. 

Obesity was the only extraneurological involvement, found in seven female patients. One 

of these had a very severe morbid obesity (patient 18). 

As intelligence test we used the Raven progressive matrices, in 11 patients (families 1, 2, 

5, 8, 10 12, 13). Slight mental retardation was evident in five patients. Two patients were 

demented, with emotional dysfunction, pathological laughing and crying, and brisk jaw 

jerks. 

Vibration and postural sense were impaired in all patients who cooperated, at the time of 

the last examination. Superficial sensory loss was less severe. In all cases, the peripheral 

neuropathy dominated their end clinical stage. An axonal neuropathy was found in all six 

patients in whom electromyographic studies were performed. Nerve biopsies, performed 

in 4 patients, showed the absence of large-diameter fibers and preservation of the small-

diameter fibers, without evidence of regeneration. Three of these patients also underwent 

muscle biopsies, and motor neuropathy was also demonstrated by the neurogenic 

atrophy. 

In eight patients α-fetoprotein was mildly to moderately elevate (1.5-5 times the normal 

upper limit) and normal in ten. Patient 4 had normal α-fetoprotein levels at 25 years; at 30 

years, a level of 4.5 times the upper limit of normal was found, remaining stable at 31 and 

33 years. Low albumin levels were noted in seven families (families 2, 5, 6, 7, 8, 12 and 

13); disease duration in these families ranged from 8 to 36 years (mean, 23.6 years). 

Total cholesterol was increased in eight patients from six families.  

All the patients were tested for cytogenetic abnormalities: no abnormalities of 

chromosomes 7 and 14 were found. 

All patients showed evidence of cerebellar atrophy on MRI; in addition, three patients (with 

22, 25, and 27 years of disease evolution) had brainstem atrophy. One of the oldest 

patients (with 58 years of disease evolution) had hyperintensity of the dentate nuclei, on 

T2-weighted MRI. 

Three patients died (patients 14, 15 and 16) after longstanding disability, and long disease 

duration. 
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Discussion 
Autosomal recessive AOA is, in clinical terms, a well defined condition, in clinical terms. 

The main key to the diagnosis is the presence of oculomotor apraxia.  

We analysed the clinical and biochemical data of 20 AOA patients, recruited following the 

classical criteria of early onset progressive ataxia, oculomotor apraxia and 

polyneuropathy, and not linked to the AOA1 and AOA2 loci. These AOAx patients (non-

AOA1 and non-AOA2) constitute almost half of the total AOA patients identified until now 

in the country (42 AOA; 12 AOA1 and 11 AOA2).  

Mean age-of-onset was 5.1 years, lower than that reported for AOA1 (6.9 ± 4.7 years) and 

AOA2 (15.1 ± 3.8 years), and closer to the A-T onset age (<5 years) (Stankovic et al., 

1998; Le Ber et al., 2004). One patient had the disease onset after 10 years of age, which 

is closer to the AOA 2 age of onset (Le Ber et al., 2004). Two families had a congenital 

onset. The age of onset was preschool in the majority of the patients. 

Ataxia is the most frequent presentation of these patients, but dystonia is a common first 

sign. Initially, six patients presented a dystonia that became less important as the disease 

evolved, as in AOA1 (Barbot et al., 2001; Le Ber et al., 2003). Oculomotor apraxia is not 

necessarily a late symptom, as it was initially described for AOA (Barbot et al., 2001). It 

was the first symptom in two of our AOAx patients. Oculomotor apraxia is clearly more 

exuberant in some families than in others, independently of disease duration. 

Cognitive impairment was present in seven patients; two had a severe mental 

deterioration, with pseudobulbar signs. 

The most important feature in our series was axonal neuropathy, which dominates the 

clinical picture in the more advanced phases of the disease and is the major cause of 

disability. Disease duration until wheelchair confinement was 15.4 years (7-29), longer 

than in A-T (10 years) and in AOA1 (11.2 years), but shorter than in AOA2 (16.3). Motor 

impairment is usually less severe in patients with later onset, but the reverse is not true.  

Elevated α-fetoprotein (found in 8 patients) may thus be a biochemical marker of other 

forms of AOA besides AOA2, even with onset after age 10 years; its use is still limited 

since the time of elevation in the disease evolution is not yet defined. Although the age of 

onset may be similar and the elevation of α-fetoprotein a common biological marker in 

some patients, the absence of oculo-conjunctival telangiectasias and predisposition to 

cancer and infections helps to distinguish AOA from A-T. The neurological picture of A-T 

is also quite different; particularly A-T has never such a severe polineuropathy, as AOA. 

Cerebellar atrophy was a consistent finding in our patients; sometimes combined with 

brainstem atrophy. No correlation was found between the brainstem involvement and the 

disease duration. 

The analysis of these AOAx patients, allowed the identification of some subgroups. 
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Family 11 had a congenital form of AOA, with a very slow disease progression, and long 

survival, in spite of a severe motor handicap. None of the three patients of this family had 

cognitive impairment, but they presented a late onset optic atrophy. In addition to the 

cerebellar atrophy, they had a spontaneous hyperintensity of the dentate nuclei, on T2-

weighted MRI. Serum levels of α-fetoprotein, albumin and cholesterol were normal. 

A subgroup of 6 patients (families 1, 2, 5 and 20) with an early-onset (<10 years), had 

mental retardation (two of them with dementia), dystonia and normal or borderline levels 

of α-fetoprotein. Dystonia was always associated with an early-onset and mental 

retardation in all neuropsychological evaluated patients. 

Another subgroup of 3 patients (families 3, 4 and 9), with variable age of onset, had no 

cognitive impairment, no dystonia and 4-5 times the upper normal limit of α-fetoprotein 

level. 
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APROXIMAÇÃO CLÍNICA AO DOENTE COM UMA ATAXIA RECESSIVA 

Os doentes atáxicos põem habitualmente muitos problemas de diagnóstico, porque uma 

grande variedade de doenças pode estar associada a um quadro clínico relativamente 

uniforme. A variedade de etiologias de uma ataxia pode levar os clínicos a uma extensa 

investigação laboratorial a cada doente. Embora em alguns doentes uma abordagem 

específica seja ainda difícil, a maioria das ataxias recessivas têm critérios clínicos que 

permitem já uma selecção e a aplicação de protocolos de investigação adequados. O 

objectivo principal é, assim, identificar as doenças com um fenótipo clínico característico, 

e que podem ser diagnosticadas clinicamente e confirmadas por testes laboratoriais 

apropriados. 

A hereditariedade recessiva é fácil de suspeitar quando há consanguinidade conhecida, 

ou vários irmãos atingidos. Existe um número crescente de doentes isolados, dada a 

baixa fecundidade actual dos casais, mas também pela dispersão geográfica de muitas 

famílias que ignoram os seus laços de consanguinidade mais ou menos remotos. 

A aproximação clínica faz-se tentando identificar um contexto sugestivo, um fenótipo 

clínico (muitas vezes uma combinação de anomalias neurológicas e não neurológicas, 

quando a doença não se restringe ao sistema nervoso), e utilizando também outros 

critérios de orientação na investigação, como a idade de início (a maior parte destas 

doenças têm uma predilecção por determinado grupo etário) e o tipo de evolução 

(estática como em muitas ataxias congénitas, rápida como em algumas doenças de 

sobrecarga, lentamente progressiva na maior parte dos casos ou com flutuações, muito 

comuns quando a etiologia é uma doença metabólica). 

O QUE MUDOU DEFINITIVAMENTE NA ATITUDE DOS CLÍNICOS 

Depois das classificações clínico-patológicas, a genética proporcionou novas 

classificações baseadas na causa da ataxia, clarificando muitas questões levantadas pela 

nosologia clínico-patológica. O espectro de muitas doenças foi alargado e abrange, hoje, 

fenótipos outrora considerados distintos. Por outro lado, fenótipos clínicos e 

neuropatológicos considerados homogéneos podem ser provocados por várias mutações 

no mesmo ou em diferentes genes. A heterogeneidade genética (alélica ou de locus) 

deste grupo de patologias é cada vez maior, complicando a sua classificação clínica e 

genética, em permanente desenvolvimento. Paralelamente, o contributo para a melhoria 

da compreensão dos mecanismos celulares e genéticos subjacentes a muitas destas 
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doenças abriu portas a uma vastidão de possibilidades. O impacto destas descobertas na 

prática clínica é cada vez mais importante. As recentes descobertas da genética 

molecular alteraram significativamente a atitude dos clínicos face às ataxias hereditárias, 

com o reconhecimento progressivo da heterogeneidade alélica e de locus, e a dificuldade 

da correlação genótipo-fenótipo. É essencial definir clinicamente grupos e subgrupos 

clínicos cada vez mais homogéneos, que permitam uma investigação genética orientada, 

na procura da localização de um gene ou identificação de uma mutação, e para tentar 

estabelecer uma relação entre o genótipo subjacente e o fenótipo clínico resultante. A 

melhoria da vigilância clínica e a uniformização dos critérios clínicos de diagnóstico, a par 

com a aplicação das novas técnicas de biologia molecular, abriram novas perspectivas 

em termos de diagnóstico, prevenção e tratamento das ataxias hereditárias. 

É necessário um trabalho multidisciplinar, uma estreita colaboração entre neurologistas, 

geneticistas e epidemiologistas, para lidar com todas estas questões relacionadas com a 

investigação, o diagnóstico sintomático, pré-sintomático e pré-natal, e ainda com os 

ensaios clínicos de novas drogas e outros tratamentos que se anunciam. 

A AOA COMO MODELO DE ESTUDO DAS ATAXIAS RECESSIVAS DA INFÂNCIA 

O rastreio português de ataxias hereditárias e paraparésias espásticas (Silva et al., 1997) 

foi um exemplo deste tipo de colaboração. Um dos muitos trabalhos daí resultantes foi a 

caracterização clínica das famílias portuguesas com AOA. A estreita colaboração e o 

bom entendimento com os geneticistas, permitiu projectar esta doença para um nível 

muito superior de conhecimento, identificar a sua heterogeneidade genética e conhecer 

melhor os seus mecanismos celulares. 

A história da AOA é uma história de sucesso deste modelo de estudo, que merece ser 

contada. 

OUTROS EXEMPLOS DA APLICAÇÃO DESTE MODELO 

Mesmo em anos mais remotos, toda a minha vida profissional se orientou por esta 

metodologia, num esforço que se estendeu nomeadamente a algumas ataxias congénitas 

e metabólicas, que tive o privilégio de estudar clinicamente. Por este motivo, pareceu-nos 

a inclusão paralela, neste estudo, da minha experiência destas patologias um bom 

exemplo de reforço do estudo que foi feito com a AOA. 
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Ataxias congénitas 

O trabalho sobre as hipoplasias pontocerebelosas congénitas serviu para consolidar o 

que hoje se sabe sobre a caracterização clínica da doença e acrescentou alguns 

aspectos da sua semiologia até então desconhecidos, como a presença de mioclonias e 

a atenuação progressiva dos movimentos involuntários com a idade (Steinlin et al., 2007; 

Barth et al., 2007). 

O trabalho clínico sobre o síndrome de Joubert resultou numa participação activa na 

investigação genética internacional, que já deu nos últimos anos muitos frutos, com a 

descoberta de vários loci e a identificação de vários novos genes. A fase actual é voltar à 

clínica e tentar uma correlação entre fenótipos e genótipos, o que se tem demonstrado 

uma tarefa árdua, mas em constante aperfeiçoamento (Valente et al., 2008). Atendendo 

ao elevado número de famílias consanguíneas com síndrome de Joubert estudadas e 

excluídas para as seis localizações já conhecidas, é de esperar que outros loci estejam 

ainda por identificar. Do mesmo modo, pode esperar-se um espectro clínico muito mais 

largo, partilhando uma base genética comum.  

Ataxias metabólicas 

Descrevemos o segundo caso na literatura de uma forma de apresentação mais tardia de 

défice isolado de sulfito-oxidase, com hipoplasia do vermis cerebeloso, e em que a ataxia 

é descrita pela primeira vez como um sintoma progressivo e relevante. 

Escrevemos, na altura, que a acidúria-L-2-hidroxiglutárica (L2-HG) muito provavelmente 

predispunha para o aparecimento de tumores cerebrais. Hoje sabe-se que isso é 

verdade, embora se desconheça ainda o seu mecanismo exacto (Larnaout et al., 2007). 

Neste artigo, assinalávamos que a doente que tinha falecido com um tumor era a que 

excretava maior quantidade de ácido L-2-hidroxiglutárico. Manifestávamos, também, a 

nossa preocupação em relação à evolução de outro doente, mais novo, também ele 

grande excretor deste ácido. Vigiámos esta criança durante sete anos e acabou por 

falecer aos 13 anos com um astrocitoma. 

Tratando-se de uma doença rara, mas particularmente frequente em Portugal, tivémos 

oportunidade de dar um contributo importante para sua caracterização clínica, 

bioquímica, imagiológica e genética. Estão identificados neste momento, em Portugal, 23 

doentes com acidúria L2-HG (um número invulgar, dada a raridade da doença), bem 

caracterizados do ponto de vista clínico e imagiológico, e todos estudados do ponto de 

vista molecular. Algumas mutações novas foram encontradas. O desafio, agora, é saber 
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se há uma mutação específica que predisponha para o aparecimento de tumores, 

permitindo a sua detecção precoce. 

CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA DAS PRIMEIRAS FAMÍLIAS PORTUGUESAS COM AOA 

O estudo clínico das primeiras 11 famílias portuguesas com AOA (Barbot et al., 2001) 

tornou claro que a AOA era uma entidade clínica bem definida, com uma característica 

chave para o seu diagnóstico, a presença de uma apraxia oculomotora.  

Com base na caracterização clínica deste primeiro grupo de doentes portugueses, foram 

definidos e publicados critérios clínicos para a AOA que incluíam: (1) hereditariedade 

autossómica recessiva; (2) início precoce, habitualmente na infância; (3) uma 

combinação de ataxia cerebelosa, apraxia oculomotora, arreflexia generalizada precoce 

com aparecimento tardio de um quadro clínico exuberante de polineuropatia; (4) ausência 

de atraso mental, telangiectasias ou imunodeficiência; e (5) a possibilidade de uma 

sobrevida longa apesar de um handicap motor grave e precoce (Barbot et al., 2001). 

Todos os doentes tinham uma atrofia cerebelosa na RMN cerebral. Ao longo da doença, 

podiam distinguir-se dois fenótipos sequencialmente: no início, os sintomas 

predominantes eram a ataxia cerebelosa e, por vezes, a distonia; mais tarde, a 

neuropatia dominava todo o quadro clínico. 

A homogeneidade clínica destas famílias portuguesas, algumas com árvores 

genealógicas bastante extensas e potencialmente informativas, justificava o seu estudo 

por análise de ligação, tendo como objectivo a identificação do seu locus e, mais tarde, 

do gene implicado na AOA. 

A APRAXIA OCULOMOTORA 

Existe uma grande dificuldade na definição de apraxia oculomotora. Os doentes com 

AOA descritos na literatura têm ou não apraxia oculomotora, dependendo da definição 

usada, da sua gravidade e da fase de evolução da doença. 

O termo apraxia implica uma dificuldade em planear e organizar um movimento 

voluntário. Um bom exemplo disto é a apraxia ocular congénita de Cogan. As crianças 

afectadas, geralmente do sexo masculino, têm dificuldade no olhar voluntário com a 

cabeça fixa, mas com os movimentos bruscos da cabeça e o pestanejar conseguem, com 

a idade, ultrapassar parcialmente esta dificuldade. Algumas destas crianças têm 

presumivelmente lesões corticais, em alguns casos demonstráveis pela imagem, ou 

malformações da fossa posterior. Em alguns casos parece haver uma base genética que 
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justificaria o predomínio desta patologia no sexo masculino e a ocorrência descrita em 

gémeos monozigóticos. O padrão oculográfico da apraxia congénita de Cogan 

caracteriza-se por um aumento da latência e uma diminuição da amplitude dos 

movimentos do olhar horizontal; os movimentos verticais são normais (Cogan et al., 1953; 

Leigh e Zee 1999). A definição inicial de apraxia oculomotora de Cogan referia apenas 

“incapacidade para iniciar as sacadas horizontais na posição fixa da cabeça” (Cogan, 

1952). 

Contudo, o termo apraxia oculomotora é hoje utilizado num sentido muito mais vasto e 

existe alguma polémica à volta desta terminologia. A alteração oculomotora da AOA não 

corresponde exactamente à definição inicial de Cogan. Alguns autores defendem como 

terminologia para as alterações dos movimentos oculares da AOA a designação de 

pseudo-oftalmoplegia supranuclear (Koeppen, 2002). Outros puristas da linguagem 

argumentam que um termo que se adapta melhor aos doentes AOA é lentificação dos 

movimentos, como o que é observado noutras doenças, incluindo a paralisia 

supranuclear progressiva (PSP), várias doenças degenerativas do cerebelo, a doença de 

Huntington, ou mesmo no efeito tóxico de alguns antiepilépticos. Em todos estes casos, a 

lentificação dos movimentos oculares é discreta, ocorre tardiamente na evolução da 

doença e nunca domina o quadro clínico. No parkinsonismo e na degenerescência 

corticobasal, os movimentos oculares são normais, mas o que está perturbado é o atraso 

na iniciação das sacadas (Leigh e Riley, 1999). A lentidão dos movimentos oculares é 

também muito pronunciada e ocorre precocemente no síndrome de Joubert, na ataxia-

telangiectasia, na ataxia espinocerebelosa tipo 2 (SCA2) e tipo 7 (SCA7), embora com 

padrões oculográficos diferentes (Zadikoff e Lang, 2005). 

Por razões pragmáticas, nós utilizamos o termo no sentido posteriormente divulgado por 

Aicardi et al., em 1988. A apraxia oculomotora, tal como é entendida e aplicada à AOA, 

caracteriza-se, assim, por uma incapacidade de fazer movimentos horizontais voluntários, 

mas com preservação, pelo menos na fase inicial da doença, dos movimentos 

espontâneos e dos reflexos ópto-cinético e vestíbulo-ocular. Quando pedimos ao doente 

para olhar para um lado, a cabeça vira primeiro, os olhos ficam em contraversão e só 

depois a seguem, com um atraso de 1-2 segundos, com uma sequência de sacadas 

curtas e hipométricas, mas de velocidade normal, até atingirem a excursão lateral 

completa. Com a cabeça imobilizada, os movimentos voluntários horizontais dos olhos 

são impossíveis. O que existe, de facto, como alteração na AOA, é uma dissociação dos 

movimentos da cabeça e dos olhos durante os movimentos horizontais laterais, quando a 

cabeça está livre, uma incapacidade de coordenar os movimentos da cabeça e dos olhos.  
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Outros défices oculomotores podem estar associados, na fase avançada da doença, com 

atingimento dos movimentos oculares verticais, evoluindo os doentes frequentemente 

para uma oftalmoplegia externa completa.  

O padrão oculográfico na AOA revela uma latência normal, mas há um aumento 

importante da duração dos movimentos do olhar horizontal. De facto, a velocidade dos 

movimentos oculares na AOA pode ser normal, mas estes estão tão fragmentados em 

numerosas pequenas sacadas que simulam os verdadeiros movimentos lentos dos olhos, 

observados na SCA2, onde a velocidade está realmente sempre diminuída (Le Ber et al., 

2003; Le Ber et al., 2004).  

A incapacidade para bloquear o reflexo vestíbulo-ocular na posição livre da cabeça, 

contribui para a dissociação dos movimentos da cabeça e dos olhos. Os doentes tentam 

compensar este bloqueio com movimentos sincinéticos de pestanejo, para evitar fixarem 

imagens durante a rotação dos olhos. 

A apraxia oculomotora, tal como foi definida para a AOA, pode não ser reconhecida num 

exame neurológico clássico, ou nas fases iniciais da doença, quando ainda não é muito 

evidente. Por vezes, a observação do doente deixado completamente livre, sem lhe 

serem dadas quaisquer instruções, pode facilitar o reconhecimento da apraxia 

oculomotora. 

Um ponto ainda não muito claro é o mecanismo das estratégias de compensação 

utilizado pelos doentes para iniciar os movimentos oculares horizontais. Estes podem na 

prática ser desencadeadas de três maneiras: utilizando o reflexo vestíbulo-ocular, o 

comando voluntário da cabeça ou o pestanejo. 

A lesão situa-se muito provavelmente na protuberância, na formação reticular 

paramediana onde se localizam as células de disparo, que são o comando pré-motor 

para os movimentos oculares laterais. O vermis posterior modela as sacadas e a sua 

lesão na AOA tem, também, influência na falta de controlo dos movimentos horizontais. 

As lesões do vermis posterior estão associadas a uma incapacidade para suprimir o 

reflexo vestíbulo-ocular. 

A rede neuroanatómica de disfunção da apraxia oculomotora não está ainda bem 

esclarecida e deve haver variações de doença para doença. Alguns doentes AOA têm 

atrofia cerebelosa e outros associadamente uma atrofia do tronco cerebral. De qualquer 

modo, a apraxia oculomotora é uma manifestação neurológica muito particular, comum a 

algumas patologias, com graus de gravidade variáveis e diferenças nos registos 

oculográficos, mas com implicações funcionais muito semelhantes. 
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 IDENTIFICAÇÃO DO PRIMEIRO LOCUS AOA (AOA1)  

Com base no primeiro grupo de 11 famílias portuguesas com AOA, com critérios clínicos 

bem definidos, foram feitos os primeiros estudos de genética molecular nesta doença. A 

existência de várias famílias com consanguinidade facilitou a tarefa, pois permitiu utilizar 

como método o mapeamento por homozigotia.  

O estudo destas primeiras famílias identificou cinco, com homozigotia e partilha de 

haplótipos na região cromossómica 9p13.3. Deste modo, foi identificado um primeiro 

locus para a AOA no cromossoma 9p, que foi chamado AOA1 (Moreira et al., 2001a) e 

sugerida a existência de um efeito fundador. Esta região foi estudada em todas as 11 

famílias portuguesas: três famílias, identificadas pelos mesmos critérios, foram excluídas 

definitivamente de ligação a este locus, demonstrando a heterogeneidade genética da 

AOA; nas cinco famílias restantes os estudos não foram conclusivos. 

Em 1992, Uekawa et al. tinham descrito vários doentes japoneses com uma ataxia de 

início precoce e hipoalbuminemia (EOCA-HA). Alguns doentes apresentavam, também, 

uma hipercolesterolemia. Várias descrições semelhantes foram feitas subsequentemente, 

todas provenientes do Japão, designando a doença como EOCA-HA ou como neuropatia 

sensitivo-motora hereditária associada a atrofia cerebelosa (HMSNCA) (Fukuhara et al., 

1995; Hanihara et al., 1995; Kubota et al., 1995; Sekijima et al., 1998; Tachi et al., 2000). 

Apenas num doente, na série de Hanihara, é referida a apraxia oculomotora. Estas 

descrições japonesas tinham muitas semelhanças clínicas com a AOA, o que levou 

Moreira et al. a incluirem duas famílias japonesas nos seus estudos. Concluiu-se, assim, 

que os doentes japoneses estavam também ligados ao locus AOA1 e definiu-se outro 

efeito fundador (diferente haplotipo partilhado entre eles). 

A identificação da ligação ao locus AOA1, no cromossoma 9p13.3, num número 

significativo de famílias portuguesas (46%) e em duas famílias japonesas com EOCA-HA 

foi um importante resultado deste trabalho. Outra consequência relevante foi a 

possibilidade de demonstrar a heterogeneidade genética da AOA, apesar da sua 

marcada homogeneidade clínica. 

A reavaliação bioquímica imediata de todos os doentes portugueses AOA1, provou a 

existência de hipercolesterolemia e, de maneira mais constante, de hipoalbuminemia, nos 

doentes em fase avançada da doença (mais de 15 anos de evolução). Não está ainda 

definida a altura de aparecimento destas alterações bioquímicas no decurso da doença, 

mas são seguramente de aparecimento tardio, não tendo pois qualquer valor na exclusão 

do diagnóstico inicial da doença. No trabalho de Le Ber et al. (2003), a hipoalbuminemia 

estava presente em 83% e a hipercolesterolemia em 75% dos doentes, à altura da última 



Discussão 

152 

observação, com uma idade média de duração da doença de 29.8 ± 14.8 anos 

(amplitude, 9-51 anos). 

Também a reavaliação neurológica dos doentes japoneses mostrou a existência de uma 

apraxia oculomotora, não detectada anteriormente. 

IDENTIFICAÇÃO DO GENE MUTADO NA AOA1 (APTX) E ANÁLISE DE MUTAÇÕES 

O gene da AOA1 foi identificado rapidamente nesse mesmo ano e identificadas as 

principais mutações portuguesas e japonesas (Moreira et al., 2001b; Date et al., 2001). O 

gene mutado na AOA1 codifica uma proteína chamada aprataxina. Esta proteína 

desempenha uma função nos mecanismos de reparação do ADN, mais precisamente na 

reparação de quebras em cadeia simples (SSBR). 

Os dois efeitos de fundador identificados estão associados a duas mutações truncadas: a 

mutação 689-690insT, nas famílias japonesas, e a mutação W279X, associada ao 

haplotipo fundador português (Moreira et al., 2001b). Todos os doentes até agora 

identificados geneticamente em Portugal são portadores desta mutação. 

IDENTIFICAÇÃO DO SEGUNDO LOCUS AOA (AOA2) E DO GENE MUTADO (SETX) 

Em 1998, foi descrita uma ataxia autossómica recessiva, de início juvenil com atrofia 

cerebelosa, distonia, neuropatia sensitiva, mas sem apraxia oculomotora, nem atraso 

mental. Todos os doentes apresentavam uma α-fetoproteína aumentada, com albumina e 

colesterol normais (Watanabe et al., 1998). Dois anos mais tarde, foi descrita uma grande 

família paquistanesa com as mesmas características e apraxia oculomotora exuberante 

(Németh et al., 2000). 

Um segundo locus para a AOA, chamado AOA2, foi localizado no cromossoma 9q33.3-

34.3 (Bomont et al., 2000; Németh et al., 2000). 

O gene da AOA2 foi identificado e caracterizado mais recentemente, com o contributo de 

10 doentes pertencentes a duas famílias portuguesas (Bomont et al., 2000; Németh et al., 

2000; Moreira et al., 2004). Codifica uma proteína chamada senataxina, que 

provavelmente actua no mecanismo de reparação do ADN, na reparação de quebras em 

cadeia dupla (DSBR). As células sem senataxina são sensíveis a agentes que provocam 

quebras em cadeia dupla (dsbs) no ADN. Na AOA2 há, portanto, um defeito de reparação 

das quebras em cadeia dupla de ADN, mas não há evidência de defeito de reparação de 

quebras em cadeia simples (Suraweera et al., 2007). 



Discussão 
 
 

153 

AOA1 E AOA2 EM PORTUGAL 

Em Portugal, estão diagnosticados molecularmente como AOA1 12 doentes, pertencendo 

a cinco famílias (três consanguíneas), que contibuem para 3,6% das ataxias recessivas 

no seu total, e para 5,4% das ataxias recessivas não-Friedreich; 11 doentes, pertencendo 

a três famílias consanguíneas, estão diagnosticados molecularmente como AOA2, 

contribuindo para 3,3% de todas as ataxias recessivas em Portugal e 4,9% das não-

Friedreich. 

Todos os doentes AOA1 são portadores da mutação W279X. Duas famílias AOA2, uma 

oriunda do Alentejo e outra de Cabo Verde, partilham a mesma mutação R1368X. O 

único doente da terceira família AOA2, residente no Algarve, é um heterozigoto 

composto, C2006Y/KT2278_2279del.  

A idade de início é muito mais precoce nos doentes AOA1 (média 4,3 anos), que nos 

doentes AOA2 (média 13 anos). Todos os doentes AOA1 iniciaram a doença na idade 

pré-escolar ou no início da idade escolar, muito próximo da idade de início definida para a 

ataxia-telangiectasia. Todos os doentes AOA2 iniciaram a doença depois dos 10 anos. A 

idade de início nos nossos doentes com AOA1 e AOA2 é  ligeiramente inferior ao descrito 

na literatura. Nas séries de Le Ber et al. (2003 e 2004), o início da doença situa-se nos 

6,8 anos para a AOA1 e 15,1 anos para a AOA2.  

AOA1 em doentes portugueses 

Na AOA1, a idade à data do último exame situava-se entre os 17 e os 68 anos (média 

32,0 anos), correspondendo a uma duração da doença entre os 12 e os 58 anos (média 

27,5 anos). Todos os doentes tinham iniciado a doença pela ataxia, todos apresentavam 

uma atrofia cerebelosa na RMN, todos apresentavam uma apraxia oculomotora 

exuberante de início tardio, nenhum tinha atraso mental, oito doentes tinham tido ou 

tinham ainda uma distonia discreta, sobretudo a nível das mãos, e em todos o quadro 

clínico era dominado pela polineuropatia. Com excepção da doente mais nova, na altura 

com 17 anos e 12 de evolução da doença, todos apresentavam hipoalbuminemia e 

hipercolesterolemia. Em todos os doentes AOA1, os valores da α-fetoproteína eram 

normais, mesmo em determinações sucessivas (em três dos doentes). 

A idade de aparecimento da AOA1, tão precoce e tão uniforme, e o seu quadro clínico tão 

repetitivo podem ser explicados pelo facto de todos os doentes serem portadores da 

mesma mutação (W279X). Esta é a mutação mais frequente em populações caucasianas 

(Moreira, comunicação pessoal, Agosto de 2002). A mutação missense P206L está 

associada a um início mais tardio, cerca dos 10 anos (Date et al., 2001; Moreira et al., 
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2001). As mutações V263G e K197Q estão associadas a uma evolução muito mais 

benigna, com idade de início pelos 25 e 15 anos, respectivamente (Date et al., 2001; 

Tranchant et al., 2003). Muitas outras mutações têm vindo a ser descritas (Le Ber et al. 

2003; Amouri et al., 2004; Criscuolo et al., 2006), sendo o trabalho de correlação 

genótipo-fenótipo ainda muito incompleto.  

O espectro clínico da AOA1 tem vindo a ser alargado, nomeadamente no que respeita à 

idade tardia de início (Criscuolo et al, 2005), à ausência em alguns casos de apraxia 

oculomotora (Le Ber et al., 2003), à existência de atraso mental (Le Ber et al., 2003) e à 

presença de reflexos osteo-tendinosos (Amouri et al, 2004). O facto de muitos doentes 

estarem ainda por caracterizar clinicamente e a presença de fenótipos diferentes em 

famílias que partilham a mesma mutação dificultam muito a correlação genótipo-fenótipo. 

AOA2 em doentes portugueses 

Na AOA2, a idade à data do úlimo exame situava-se entre os 16 e os 67 anos (média 

47,4 anos), correspondendo a uma duração da doença entre os 3 e os 54 anos (média 

34,4 anos). Todos os nossos doentes AOA2 têm uma apraxia oculomotora. Ao contrário 

do que foi descrito inicialmente por nós, a apraxia oculomotora não é, necessariamente, 

um sinal tardio na AOA. Três doentes de uma das famílias iniciaram a doença com 

queixas oculares; os outros iniciaram a doença com alterações da marcha Uma das 

famílias portuguesas, radicada no Alentejo, foi integrada numa série como vivendo em 

França e não tendo apraxia oculomotora (Le Ber et al., 2004). Esta família foi por mim 

observada no domicílio e apresenta uma apraxia oculomotora, tal como foi definida para 

a AOA.  

Na nossa experiência clínica a apraxia oculomotora é menos exuberante na AOA2 do 

que na AOA1. Os nossos doentes AOA2 parecem ter ainda algum controlo sobre os 

movimentos oculares, quando estão sob observação, e a dificuldade no olhar pode 

passar despercebida. Quando deixados completamente à vontade, sem se sentirem 

observados, a dificuldade no olhar horizontal torna-se mais evidente.  

No entanto, algumas mutações poderão não estar associadas a apraxia oculomotora. O 

estudo canadiano de Duquette et al., 2005, descreve para uma extensa população 

franco-canadiana do Québec, um fenótipo AOA2 homogéneo, com ataxia de início entre 

os 2 e os 20 anos (em média na adolescência), disartria, seguimento ocular sacádico, 

amiotrofias distais, neuropatia sensitivo-motora, mas sem apraxia oculomotora. A 

situação de homogeneidade clínica, nomeadamente a ausência absoluta de apraxia 

oculomotora, é estranha porque, associadas a este quadro clínico, são descritas neste 

estudo quatro mutações no gene SETX, incluindo duas novas. A apraxia oculomotora na 
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AOA2 pode ser uma manifestação muito discreta e, por outro lado, em situações limite, 

sem estudos oculográficos, podem dar-se nomes diferentes à mesma coisa. A pesquiza 

da apraxia oculomotora não faz parte do exame neurológico “clássico” e este pode ser 

um motivo adicional para não ser encontrada. 

Nenhum dos nossos doentes com AOA2 tem atraso mental. A depressão, resultante de 

uma doença neurodegenerativa que se inicia na adolescência simula, por vezes, um 

atraso. 

Duas das nossas doentes AOA2 tiveram menopausa precoce. Isto está descrito e sugere 

que a senaxetina pode ter uma influência no tempo de sobrevida da linha de células 

germinativas (Criscuolo et al., 2006). 

Todos os doentes têm níveis elevados de α-fetoproteína, tal como é universalmente 

descrito na literatura, com valores que vão de 1.5 a 11 vezes o valor normal. 

Comparação clínica dos doentes portugueses com AOA1 e AOA2 

As principais características clínicas no diagnóstitico diferencial dos nossos doentes 

AOA1 e AOA2 estão expostas na tabela 2. Encontramos um início mais tardio para a 

AOA2 com uma evolução mais lenta e benigna, a ataxia domina mais tempo o quadro 

clínico; uma persistência maior dos movimentos involuntários que deve ser consequência 

do aparecimento mais tardio e benigno da neuropatia; a apraxia oculomotora com graus 

de gravidade diferentes conforme o tempo de evolução da doença, é uma constante nos 

nossos doentes AOA1 e AOA2, mas indiscutivelmente mais grave na AOA1. 

Fica a ideia geral de que o aparecimento de todas as características clínicas é mais tardio 

e a sua progressão mais lenta na AOA2 

 

Tabela 2. Diferenças de fenótipo entre a AOA1 e a AOA2 nos doentes portugueses 

AOA1 AOA2 
Início mais precoce (média: 4,3 anos, amplitude: 2-10 

anos)  
Início mais tardio (média: 13 anos, amplitude: 10-14 anos) 

Evolução mais rápida (duração média: 27,5 anos) Evolução mais lenta e benigna (duração média: 34,4 anos) 

Distonia exuberante, mas transitória Distonia mais persistente 

Apraxia oculomotora mais exuberante Apraxia oculomotora discreta 

Neuropatia mais grave e precoce Neuropatia menos grave e mais tardia 

Hipoalbuminemia tardia AFP elevada (precoce?) 

 

Ao contrário da hipoalbuminemia que é um marcador tardio, a α-fetoproteína elevada 

parece ser um bom marcador biológico da AOA2, embora não seja exclusivo desta 
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doença. A nossa doente mais nova com AOA2, que iniciou os sintomas aos 13 anos, 

tinha uma α-fetoproteína elevada, com apenas 3 anos de evolução.  

A SITUAÇÃO ACTUAL DAS DOENÇAS DO GRUPO AOA E OUTRAS COM DEFEITOS 
DE REPARAÇÃO DO ADN 

Alguns autores (Koenig e Moreira, 2007) designam, por síndromes de ataxia recessiva 

plus apraxia oculomotora (que abreviam também de AOA), um grupo de ataxias 

recessivas, que associa uma ataxia com atrofia cerebelosa a uma neuropatia periférica. A 

apraxia oculomotora pode não ser uma característica constante de algumas destas 

ataxias (Duquette et al., 2005), ou não fazer sequer parte do quadro clínico de algumas 

das entidades incluídas. A genética molecular decompôs este grupo, assim chamado, em 

vários subgrupos: a AOA1, a AOA2, a ataxia-telangiectasia-like disease (ATLD) e a ataxia 

espinocerebelosa com neuropatia axonal (SCAN1) (Moreira et al., 2001b; Moreira et al., 

2004; Stewart et al., 1999; Takashima et al., 2002). A SCAN1, uma forma extremamente 

rara de ataxia recessiva com neuropatia, foi incluída neste grupo, apesar de a apraxia 

oculomotora não fazer sequer parte do seu quadro clínico. A ataxia-telangiectasia (A-T), 

pelo contrário, não é vulgarmente incluída, apesar de cumprir todos os critérios de 

inclusão e a apraxia oculomotora ser uma das suas características mais marcantes. 

O que todas estas ataxias recessivas, incluindo obviamente a A-T, têm de facto em 

comum, é um defeito no reconhecimento da alteração ou na reparação das quebras em 

cadeias simples ou duplas do ADN. Os seus genes codificam uma proteína nuclear: ATM, 

aprataxina, senataxina, MRE11 e tirosil-ADN fosfodiesterase 1 (Chen e Lee, 1996; 

Moreira et al., 2001b; Moreira et al., 2004; Stewart et al., 1999; Takashima et al., 2002). 

Todas estas proteínas estão envolvidas em mecanismos de reparação do ADN. 

Devemos assumir que existe todo um espectro clínico contínuo de ataxias recessivas 

com neuropatia periférica, algumas associadas a apraxia oculomotora, algumas ainda 

sem marcador molecular conhecido. A nomenclatura precipitada, utilizada por Koenig e 

Moreira, pretende acompanhar este alargamento de espectro, mas introduz confusão na 

terminologia clínica. Este grupo de doenças deve ser chamado de ataxias por defeito de 

reparação do ADN. 

Alguns parâmetros bioquímicos ajudam à sua caracterização e são importantes no 

diagnóstico diferencial, mas a sua utilização é limitada, uma vez que, com excepção da 

hipoalbuminemia, a altura do seu aparecimento na evolução da doença não está ainda 

bem definida. A AOA 1 e a SCAN1 estão associadas a uma hipoalbuminemia e a uma 

hipercolesterolemia, ambas tardias (Uekawa et al., 1992; Takashima et al., 2002); a 
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AOA2 tem uma elevação moderada, provavelmente mais precoce, dos níveis séricos de 

α-fetoproteína (Le Ber et al., 2004; Duquette et al., 2006); a ATDL não se associa a α-

fetoproteína elevada (Stewart et al., 1999). 

Estudámos recentemente um grupo clinicamente homogéneo de 21 doentes, não 

Friedreich, com ataxia cerebelosa de início precoce e neuropatia periférica, mas sem 

apraxia oculomotora, à procura de mutações conhecidas nos genes APTX, para tentar 

avaliar o valor da apraxia oculomotora como marcador clínico numa população 

eventualmente AOA1. Todos os doentes tinham valores normais de α-fetoproteína (pelo 

que não foram estudadas as mutações conhecidas no gene SETX), albumina e 

colesterol. Todos foram negativos para as mutações que procurámos no gene APTX. 

Nós continuamos a utilizar o termo ataxia com apraxia oculomotora (AOA), tal como foi 

definido nos seus critérios clínicos iniciais (Barbot et al., 2001), mesmo admitindo que 

esta possa pontualmente não estar presente em alguns doentes ou grupos de doentes. 

Quando presente, é seguramente um auxiliar de diagnóstico muito útil. Com o 

conhecimento clínico e genético ainda limitado deste grupo de patologias, pensamos ser 

mais correcto não subestimar a apraxia oculomotora como critério de diagnóstico, 

sobretudo quando se trata de seleccionar doentes para investigação genética.  

Muitas doenças de defeito de reparação do ADN, como a A-T, o xeroderma pigmentosum 

e o síndrome de Cockayne, associam a ataxia cerebelosa a uma predisposição para o 

cancro. A A-T partilha com a AOA2 o aumento da α-fetoproteína, mas não é nunca 

referido na literatura qualquer predisposição especial para o cancro na AOA, indicando 

que as vias da oncogénese e da degenerescência cerebelosa podem estar dissociadas. 

No entanto, uma das nossas doentes com AOA1 faleceu, aos 11 anos, com um tumor 

talâmico e Duquette et al. (2005) escrevem, sem comentar, que dois doentes, da sua 

série de 24 com AOA2, faleceram com cancro na sexta década de vida. 

Muito recentemente, foi descrito um doente com ataxia e apraxia oculomotora, de início 

aos 8 anos e uma evolução lenta, com disartria, amimia, velocidades de condução 

nervosa normais aos 10 anos, e com α-fetoproteína, colesterol e albumina normais, 

imunodeficiência moderada e infecções fúngicas das unhas. Não foram encontradas 

mutações nos genes ATM, Mre11, APTX ou SETX neste doente, embora apresentasse 

alterações na reparação do ADN, após exposição a radiações ionizantes, em linfoblastos 

e fibroblastos. As suas células eram sensíveis a agentes que provocam quebras de 

cadeia simples no ADN e resistentes à apoptose induzida por uma grande variedade de 

agentes danificantes. Os autores sugerem que este caso representa uma nova forma de 

AOA, a que chamaram AOA3 (Gueven et al., 2007a; Gueven et al., 2007b). É uma outra 
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via de investigação deste grupo de doenças, que demonstra que, de facto, devem existir 

outras formas de AOA para além da AOA1 e da AOA2. 

Na tabela 3 está resumido o que, actualmente, une e separa as ataxias recessivas com 

defeitos de reparação do ADN. Há cinco entidades genéticas já identificadas, a que por 

razões pragmáticas podemos acrescentar a chamada “variante A-T” (início mais tardio, 

duração mais prolongada, ausência de telangiectasias e imunodeficiência). 

 
Tabela 3. Comparação clínica e genética das ataxias recessivas com defeitos de reparação do ADN e gene 

identificado (mod. Izatt et al., 2004) 

 
+ = presente; ++ = moderado; +++ = grave; ++++ = muito grave; − = ausente; na = não avaliado. 

SSBR= reparação de quebra em cadeia simples; DSBR= reparação de quebra em cadeia dupla 

 A-T Variante A-T ATDL SCAN1 AOA1 AOA2 

Clínica       

Início Infância Infância tardia 
Infância 

tardia 
Adolescência Infância tardia 

Infância tardia 

/ adolescência 

Ataxia + + + + + + 

Telangiectasias + ± _ _ _ ± 

Distonia ± - + _ + ± 

Coreoatetose ± - + _ _ ± 

Atraso _ _ _ _ ± _ 

OMA ++ _ + _ +++ ± 

Neuropatia + _ _ +++ +++ ++++ 

Infecções recorrentes + _ _ _ _ _ 

Cancro + ± _ _ _ _ 

Bioquímica       

Imunodeficiência + + _ _ _ _ 

AFP elevada + ± _ na _ + 

Colesterol elevado _ na na + + tardio _ 

Albumina baixa _ _ _ + + tardio _ 

Instabilidade  
cromossómica 

      

Quebras cromossómicas + + + na _ _ 

Radiossensibilidade + + + na _ _ 

Genética       

Locus 11q23 11q23 11q21 14q31-32 9p13 9q34 

Gene ATM ATM MRE11 TDP1 APTX SETX 

Função (reparação do ADN) DSBR DSBR DSBR SSBR SSBR DSBR 
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A SITUAÇÃO DA AOA NO CONTEXTO DAS ATAXIAS RECESSIVAS EM PORTUGAL 

A ataxia de Friedreich é a ataxia mais frequente em Portugal, contribuindo para 32,8% 

dos casos de ataxias recessivas, como acontece em todos os paises onde predominam 

populações de origem caucasiana.  

A segunda ataxia recessiva mais frequente em Portugal é a ataxia com apraxia 

oculomotora (AOA), correspondendo a 12,6% do total das ataxias recessivas em Portugal 

(3,6% para a AOA1 e 3,3% para a AOA2). A sua prevalência em Portugal é de 

0,42:100000. Portanto, não é uma doença tão rara quanto, em tempos, foi encarada. Pelo 

contrário, a A-T é, entre nós, uma doença mais rara, com uma frequência relativa de 

4,8%, entre todas as ataxias recessivas.  

Na nossa série, existem 20 doentes com ataxia e apraxia oculomotora, pertencentes a 13 

famílias que não têm ainda qualquer marcador molecular identificado. Quase metade dos 

doentes identificados como AOA não estão ainda caracterizados do ponto de vista da 

genética molecular.  

Os estudos epidemiológicos da AOA são ainda escassos e muito incompletos. Na fase 

actual do nosso conhecimento, não é pois possível comparar os nossos valores de 

prevalência da AOA com outros países, uma vez que os critérios de recrutamento de 

doentes e a metodologia de base utilizada são completamente diferentes. 

 

FENÓTIPOS NÃO LIGADOS A QUALQUER DOS LOCI JÁ IDENTIFICADOS. 
EVIDÊNCIA DE OUTROS GENES OU OUTRAS MUTAÇÕES NO MESMO GENE 

A heterogeneidade genética do grupo AOA é seguramente muito maior do que aquilo que 

é conhecido, e podemos esperar descrições de novos genes e novas mutações. Mais 

ataxias deste grupo vão a seu tempo ser identificadas. 

 Esta questão é muitas vezes esquecida por clínicos e geneticistas. A selecção de 

doentes para estudos de investigação genética continua a ser feita em muitos centros a 

partir de simples bancos de ADN, ignorando, muitas vezes, a aplicação de critérios 

clínicos rigorosos ou substituindo-os por parâmetros bioquímicos, cuja universalidade e 

especificidade não estão ainda suficientemente provadas. Este tipo de metodologia dá 

origem a um mau trabalho de revisão clínica, introduz erros no conhecimento das 

doenças que se vão prolongar por anos e não permite qualquer estudo sério de 

investigação genética ou epidemiológica. 
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Tentando combater esta tendência, e dando sequência ao trabalho já realizado ao longo 

dos últimos anos, fizemos o estudo clínico de todos os doentes AOA identificados em 

Portugal, recrutados pelos critérios clássicos de ataxia cerebelosa, neuropatia periférica e 

apraxia oculomotora, e não ligados a qualquer um dos loci conhecidos para a AOA1 ou 

para a AOA2. Foi feito o estudo molecular de todos estes doentes para mutações no 

gene AOA1 e, sempre que preenchendo os critérios necessários (α-fetoproteína elevada, 

início mais tardio, evolução mais benigna), também para mutações do gene AOA2.  

O objectivo foi detalhar a sua apresentação clínica e bioquímica, e tentar organizar 

subgrupos mais homogéneos para futuros estudos de genética, dando assim aos 

geneticistas a oportunidade de provar a existência de novos genes e novas mutações. Na 

literatura não existem séries semelhantes. Este trabalho, independentemente dos 

resultados obtidos, chama a atenção para a existência destes doentes a que chamamos 

AOAx. 

Muitos doentes AOA1 são descritos como atrasados e a maior parte dos doentes AOA2 

como não tendo atraso mental (Le Ber et al., 2003 e 2004). Apesar de referências vagas 

a casos pontuais de regressão cognitiva (Criscuolo et al., 2006), a maior parte dos 

doentes até agora descritos não apresenta demência. No entanto, verificámos um quadro 

demencial exuberante em dois doentes com muitos anos de evolução de uma doença 

iniciada muito precocemente. 

Associando, em combinações várias, parâmetros clínicos e bioquímicos, como a idade de 

início (nomeadamente as formas congénitas), a distonia, o atraso, a atrofia óptica e os 

valores da α-fetoproteína, foi possível definir alguns subgrupos de doentes AOAx que 

poderão eventualmente corresponder a entidades clínicas e genéticas distintas. 
Seguindo esta linha de orientação, são necessários mais estudos clínicos, bioquímicos e 

de imagem, em doentes com AOA sem marcador molecular conhecido. 
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IDENTIFICAÇÃO DE PATOLOGIAS RARAS, A SUA CARACTERIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

Propusémo-nos contribuir para um melhor conhecimento das ataxias recessivas do ponto 

de vista clínico e genético e para um aperfeiçoamento da sua classificação. 

Em diferentes etapas da minha vida profissional, fui fazendo um trabalho de recolha, de 

caracterização clínica, de organização e divulgação destas doenças. O estudo, em 

número significativo, de algumas doenças congénitas raras, de várias ataxias 

metabólicas praticamente desconhecidas e a redescoberta da ataxia com apraxia 

oculomotora (AOA), responsabilizaram-nos pela execução deste trabalho. 

A publicação dos artigos 1, 2, 5, 6 e 8 pode ter contribuído para algum progresso nesta 

área.  

A DISPONIBILIDADE DO CONHECIMENTO CLÍNICO PARA A INVESTIGAÇÃO GENÉTICA 

Estudo molecular de doenças clinicamente já definidas, mas sem marcador 
molecular 

Quando caracterizámos detalhadamente o nosso grupo de doentes com síndrome de 

Joubert pelos critérios clínicos então aceites, havia apenas um locus identificado para a 

doença. Estávamos longe de imaginar o impacto que a nossa descrição e sistematização 

clínica ia ter. Os nossos doentes contribuíram, de certa maneira, para o avanço do 

conhecimento desta doença, que tem hoje seis locus individualizados e vários genes 

identificados. O nosso estudo teve reflexos que superaram todas as nossas expectativas 

e estão patentes nos artigos 3 e 4. 
A acidúria L-2-hidroxiglutárica é, talvez, o melhor exemplo deste objectivo conseguido, 

como se pode constatar nos artigos 6 e 7. Dada a sua alta frequência em Portugal, fomos 

responsáveis por uma das primeiras séries clínicas de doentes com esta patologia que 

levou depois à identificação do gene. 

Identificação e definição de grupos clinicamente homogéneos, mas sem 
diagnóstico etiológico 

Durante a primeira fase deste projecto, foram identificadas, através do rastreio 

populacional de ataxias e paraparésias espásticas hereditárias, 11 famílias portuguesas 

com ataxia com apraxia oculomotora (AOA). Estes primeiros doentes foram 
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caracterizados clinicamente e foi recolhida toda a informação genealógica possível. 

Estabeleceram-se, pela primeira, vez critérios clínicos de diagnóstico para esta doença 

considerada muito rara e, na altura, não completamente reconhecida como uma entidade 

nosológica distinta. Os critérios clínicos então definidos foram divulgados no artigo 8.  

Com base neste grupo homogéneo de doentes, foram feitos estudos moleculares nas 

cinco famílias mais informativas, que permitiram a identificação de um primeiro locus para 

a AOA (AOA1) no cromossoma 9p13.3 e a demonstração da heterogeneidade genética 

da doença, como consta do artigo 9. O gene da AOA1 foi identificado rapidamente no 

mesmo ano (APTX) e publicado no artigo 10.  

Um segundo gene para a AOA (AOA2) foi localizado no cromossoma 9q33.3-34.3 em 

2002, e depois isolado e caracterizado com o contributo de 10 doentes de duas famílias 

portuguesas, trabalho publicado no artigo 11.  

A heterogeneidade genética do grupo AOA é seguramente muito maior do que aquilo que 

é conhecido e podemos esperar, no futuro, a identificação de novos genes e novas 

mutações. Mais ataxias deste grupo vão, a seu tempo, ser identificadas. No artigo 13, 

dando sequência ao trabalho realizado nos últimos anos, fizemos o estudo clínico de 

todos os doentes AOA identificados em Portugal, recrutados pelos critérios clássicos de 

ataxia cerebelosa, neuropatia periférica e apraxia oculomotora, e não ligados a qualquer 

um dos loci conhecidos (AOA1 e AOA2). Este grupo, que denominamos de AOAx, 

apresenta uma combinação de características clínicas e bioquímicas da AOA1 e da 

AOA2. Há doentes cuja idade de início está mais perto da AOA1 e outros com uma idade 

de início mais próxima da AOA2. Há, até, formas congénitas, que são provavelmente um 

grupo genético distinto. É também possível encontrar valores elevados de α-fetoproteína, 

independentemente da idade de início da doença; dentro das doenças deste grupo, a 

elevação da α-fetoproteína não é, portanto, um exclusivo da AOA2 e da A-T. Por outro 

lado, pode não existir na fase inicial da doença (está ainda por determinar em que altura, 

na evolução da doença, os seus valores começam a subir), sendo pois discutível a sua 

fiabilidade na selecção de doentes para estudos moleculares.  

CONTRIBUTO PARA O ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO E DISTRIBUIÇÃO DAS AOA EM 
PORTUGAL 

No artigo 12, calculámos a frequência relativa das diferentes ataxias e síndromes 

atáxicos com hereditariedade autossómica recessiva, mais frequentemente identificados 

em Portugal.  

Defenimos a prevalência e a distribuição da AOA no nosso país e concluímos que cerca 

de metade das AOA identificadas não têm ainda qualquer marcador conhecido. 



Conclusões 

165 

Tentámos comparar os nossos números com algumas séries descritas, provenientes 

nomeadamente de França, da Alemanha e da Itália, o que se revelou uma tarefa difícil, 

uma vez que a metodologia utilizada na selacção dos doentes é completamente diferente 

(estudos populacionais, no nosso caso, versus “screening” laboratorial, nos outros). 

MELHORIA DO CONHECIMENTO DAS CORRELAÇÕES FENÓTIPO-GENÓTIPO, 
PARA AS DOENÇAS DE MARCADOR JÁ CONHECIDO OU ENTRETANTO 
DESCOBERTO 

Fizemos a comparação clínica dos doentes portugueses AOA1 (todos com a mutação 

W279X) e AOA2 (2 famílias com mutação R1368X e uma família com um doente 

heterozigoto composto, C2006Y/KT2278_2279del). Era muito importante, num futuro 

próximo, fazer a correlação genótipo-fenótipo para a acidúria L-2-hidroxiglutárica.  

CONTRIBUIÇÃO PARA O APERFEIÇOAMENTO DA CLASSIFICAÇÃO DAS ATAXIAS 
RECESSIVAS 

Ao longo de todo este estudo fomos analisando as diferentes classificações existentes, 

criticando, do ponto de vista clínico, uma certa falta de rigor em algumas terminologias 

utilizadas e na maneira de ordenar as ataxias recessivas, conciliando a clínica com a 

genética. Pontualmente, fizemos algumas propostas de adaptação e modificação que 

pensamos terem contribuído para um aperfeiçoamento da classificação deste grupo de 

doenças. Pelo menos em alguns casos foi posto em causa aquilo que parecia ser já uma 

verdade adquirida. 

ORIENTAÇÕES PARA O DIAGNÓSTICO CLÍNICO DAS ATAXIAS RECESSIVAS 

Com base em todos os estudos anteriores, foi elaborada uma proposta de algoritmo de 

diagnóstico para as ataxias recessivas mais frequentes em Portugal, utilizando 

basicamente o critério de idade, complementado pelo perfil evolutivo, sinais neurológicos 

mais relevantes, parâmetros bioquímicos, imagem e respectivos marcadores 

moleculares. 
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Figura 1. Algoritmo de diagnóstico diferencial das ataxias recessivas mais frequentes em Portugal. 
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REFLEXÕES FINAIS SOBRE ESTE TRABALHO 

Ao rever, agora, este trabalho de quinze anos, interrogo-me para o que serviu e para o 

que vai ainda servir.  

Como ficou claro de tudo o que foi escrito, graças ao avanço da genética molecular nos 

últimos anos, muitas ataxias recessivas têm hoje a possibilidade de ser diagnosticadas in 

utero. O diagnóstico pré-natal impõe aos clínicos uma grande responsabilidade no 

diagnóstico e na informação aos doentes e familiares. É preciso fazer o percurso certo, a 

partir da história clínica e do exame clínicos, reconhecer um contexto sugestivo, 

identificar um fenótipo clínico, pedir os exames adequados. Um diagnóstico clínico 

correcto é importante para um estudo genético orientado, um aconselhamento 

apropriado, um prognóstico e, em algumas situações, ainda raras, um tratamento. 

A melhoria da vigilância clínica e a uniformização dos critérios clínicos de diagnóstico, a 

par com a aplicação das novas técnicas de biologia molecular, abriram muitas 

perspectivas em termos de diagnóstico, prevenção e até tratamento das ataxias 

recessivas. Tornou-se possível a detecção de portadores, o aconselhamento genético e o 

diagnóstico pré-natal e pré-implantatório para muitas delas. De um melhor conhecimento 

da patogénese de cada doença depende o desenvolvimento de novos tratamentos. 

No futuro, teremos de continuar a aprofundar o estudo das correlações genótipo-fenótipo 

para as doenças de marcador molecular já conhecido e a procurar novos genes e novas 

mutações para as doenças identificadas clinicamente. 

Ao fim de todos estes anos a situação das ataxias recessivas é uma realidade diferente, 

há perspectivas de mais diagnósticos e de mais prevenção. Finalmente, alguns ensaios 

clínicos estão já em curso e outros anunciam-se para futuro próximo.  



 

 

 



 

169 

 
 
 
 

VII. REFERÊNCIAS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Referências 

171 

 

Ahel I, Rass U, El-Khamisky SF, Katyal S, Clements PM, McKinnon PJ, Caldecott KW, West SC 

(2006). The neurodegenerative disease protein aprataxin resolves abortive DNA ligation 

intermediates. Nature 443:713-6. 

Aicardi J, Barbosa C, Andermann F, Morcos R, Ghanem Q, Fukuyama Y, Awaya Y, Moe P (1988). 

Ataxia-ocular motor apraxia: A syndrome mimicking ataxia-telangiectasia. Ann Neurol 24:497-

502. 

Alter M, Talbert OR, Croffead G (1962). Cerebellar ataxia, congenital cataracts, and retarded 

somatic and mental maturation. Report of cases of Marinesco-Sjögren syndrome. Neurology  

12:836-47. * 

Amouri R, Moreira MC, Zouari M, El Euch G, Barhoumi C, Kefi M, Belal S, Koenig M, Hentati F 

(2004). Aprataxin gene mutations in Tunisian families. Neurology 63:928-9. 

Antonnen AK, Mahjneh I, Hamalainen RH, Lagier-Tourenne C, Kopra O, Waris L, Antonnen M, 

Joensuu T, Kalimo H, Paetau A, Traanebjaerg L, Koenig M, Eeg-Olofsson O, Udd B, Somer M, 

Somer H, Lehesjoki AE (2005). The gene disrupted in Marinesco-Sjögren syndrome encodes 

SIL1, an HSPA5 cochaperone. Nat Genet 37:1309-11. 

Araie M, Ozawa T, Awaya Y (1977). A case of congenital ocular motor apraxia with cerebellospinal 

degeneration. Jpn J Ophthalmol 21:355-65. 

Arita M, Sato Y, Miyata A, Tanabe T, Takahashi E, Kayden HJ, Arai H, Inoue K (1995). Human α-

tocopherol transfer protein: cDNA cloning, expression and chromosomal localisation. Biochem J 

306;437-43. 

Arts HH, Doherty D, van Beersum SE, Parisi MA, Letteboer SJ, Gorden NT, Peters TA, Märker T, 

Voesenek K, Kartono A, Ozyurek H, Farin FM, Kroes HY, Wolfrum U, Brunner HG, Cremers FP, 

Glass IA, Knoers NV, Roepman R (2007). Mutations in the gene encoding the basal body protein 

RPGRIP1L, a nephrocystin-4 interactor, cause Joubert syndrome. Nat Genet 39:882-8. 

Awaya Y, Sugie H, Fukuyama Y (1982). A new syndrome with slowly progressive cerebellar ataxia, 

choreo-athetosis in association with congenital ocular motor apraxia (Cogan). Proceedings of the 

Third International Congress of Neurological Association (abstract). 

Awaya Y, Sugie H, Fukuyama Y (1985). A variant type of early onset spinocerebellar degeneration 

with ocular motor apraxia and choreoathetosis. Jpn J Pediatr 89:2651-8. 

Awaya Y, Sugie H, Fukuyama Y (1986). A hereditary variant of spinocerebellar degeneration 

associated with choreoathetosis and ocular motor apraxia of early onset. Acta Pediatr Jpn 

28:271. 

Baala L, Romano S, Khaddour R, Saunier S, Smith Um, Audollent S, Ozilou C, Faivre L, Laurent N, 

Foliguet B, Munnich A Lyonnet S, Salomon R, Encha-Razavi F, Gubler MC, Boddaert N, dey 



Referências 
 

172 

Lonlay P, Johnson CA, Vekemans M, Antignac C, Attie-Bitach T (2007). The Meckel-gruber 

syndrome gene, MKS3, is mutated in Joubert syndrome. Am J Genet 80:186-94. 

Barbeau A, Sadibelouiz M, Sadibelouiz A, Ry M (1984). A clinical classification of hereditary 

ataxias. Can J Neurol Sci 11: 501-5. 

Barbot C, Carneiro G, Melo J (1997). Pontocerebellar hypoplasia with microcephaly and 

dyskinesia: reporto of two cases. Dev Med Child Neurol 39:554-7. 

Barbot C, Fineza I, Diogo L, Maia M, Melo J, Guimarães A, Pires MM, Cardoso ML, Vilarinho L 

(1997). L-2-hydroxiglutaric aciduria: clinical, biochemical and magnetic resonance imaging in six 

Portuguese pediatric patients. Brain Dev  19:268-73. 

Barbot C, Coutinho P, Chorão R, Ferreira C, Barros J, Fineza I, Dias K, Monteiro J, Guimarães A, 

Mendonça P, Moreira MC, Sequeiros J (2001). Recessive ataxia with ocular apraxia: review of 

22 Portuguese patients. Arch Neurol 58:201-5. 

Barnes DE, Lindahl T (2004). Repair and genetic consequences of endogenous DNA base 

damage in mammalian cells. Annu Rev Genet 38: 445-76. 

Barth PG, Hoffman GF, Jaeken J, Lenhert W, Hanefeld F, Van Gennip AH; Duran M, Valk J, 

Schutgens RBH, Trefz FK, Reimann G, Hartung HP (1992). L-2-hydroxiglutaric acidemia: a novel 

inherited neurometabolic disorder. Ann Neurol 32:66-71. 

Barth PG (1993). Pontocerebellar hypoplasias. An overview of a group of inherited 

neurodegenerative disorders of fetal onset. Brain Dev 15:411-22. 

Barth PG, Aronica A, de Vries L, Nikkels PG, Scheper W, Hoozemans JJ, Poll-The BT, Troost D 

(2007). Pontocerebellar hypoplasia type2: a neuropathological update. Acta Neuropathol 

114:373-86. 

Bassen FA, Kornzweig AL (1950). Malformation of the erythrocytes in a case of atypical retinitis 

pigmentosa. Blood  5:381-7. 

Baumgartner ER, Suormala TM, Wick H, Probst A, Blauenstein U, Bachmann C, Vest M (1989). 

Biotinidase deficiency: a cause of subacute necrotizing encepalomyelopathy (Leigh syndrome). 

Report of a case with lethal outcome. Pediatr Res  26:260-6. 

Bell J, Carmichael EA. On hereditary ataxia and spastic paraplegia. In: Treasury in Human 

Inheritance. Vol IV, part III. R.A.Fisher Ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1939, pp. 

248-566. * 

Ben Hamida C, Doerflinger N, Belal S, Linder C, Reutenauer L, Dib C, Gyapay G, Vignal A, Le 

Paslier D, Cohen D, Pandolfo M, Mokini V, Novelli G, Hentati F, Ben Hamida M, Mandel J-L, 

Koeig M (1993). Localisation of Friedreich ataxia phenotype with selective vitamin E deficiency to 

chromosome 8q by homozygoty mapping. Nat Genet 5:195-200. 

Bercianno J, Pólo JM (1998). Autosomal recessive posterior column ataxia and retinite 

pigmentosa. Neurology 51:1772-3. 



Referências 

173 

Bernberg M, Lehman AR (2001). Xeroderma pigmentosum and related disorders: defects in DNA 

repair and transcription. Adv Genet 43:71-102. 

Boder E, Sedgwick RP (1958). Ataxia-telangiectasia: a familial syndrome of progressive cerebellar 

ataxia, oculocutaneous telangiectasia and frequent pulmonary infection. Pediatrics 21:526-54. 

Bomar JM, Benke PJ, Slattery EL, Puttagunta R, Taylor LP, Seong E, Nystuen A, Chen W, Albin 

RL, Patel PD, Kittles RA, Sheffield VC (2003). Mutations in a novel gene encoding a CRAL-TRIO 

domain caude human Cayman ataxia and ataxia/dystonia in the jittery mouse. Nat Genet 35:264-

9. 

Bomont P, Watanabe M, Gershoni-Barush R, Shizuka M, Tanaka M, Sugano J, Guiraud-Chaumeil 

C, Koenig M (2000). Homozygosity mapping of spinocerebellar ataxia with cerebellar atrophy and 

peripheral neuropathy to 9q33-34, and with hearing impairment and optic atrophy to 6p21-23. Eur 

J Hum Genet 8:986-90. 

Bouchard JP, Barbeau A, Bouchard R, Bouchard RW (1978). Autosomal recessive spastic ataxia 

of Charlevoix –Saguenay. Can J Neurol Sci 5:61-9. 

Bouchard JP, Richter A, Mathieu J, Brunet D, Hudson TJ, Morgan K, Melançon SB (1998). 

Autosomal recessive spastic ataxia of Charlevoix –Saguenay. Neuromusc Disord  8:474-9. 

Bourgeron T, Rustin P, Chretien D, Birch-Machin M, Bourgeois M, Viegas-Péquignot E, Munnich A, 

Rötig A (1995). Mutation of a nuclear succinate dehydrogenase gene results in mitochondrial 

respiratory chain deficiency. Nat Genet 11:144-9 

Burck U, Goebel HH, Kuhlendal HD, Meier C, Goebel KM (1981). Neuromyopathy and vitamin E 

deficiency in man. Neuropediatrics 12:267-78. 

Caldecott KW (2004). DNA single- strands breaks and neurodegeneration. DNA Repair 3:875-82. 

Calli JJ, Hsieh CL, Francke U, Russell DW (1991). Mutations in the bile acid biosynthetic enzyme 

sterol 27-hydroxilase underlie cerebrotendinous xanthomatosis. J Biol Chem 266:7779-83. 

Campuzzano V, Montermini L, Molto MD, Pianase L, Cossée M, Cavalcanti F, Monros E, Rodius F, 

Duclos F, Monticelli A, Zara F, Cañizares J, Koutnikova H, Bidichandani SI, Gellera C, Brice A, 

Trouillas P, De Mihelle G, Filla A, De Frutos R, Palau F, Patel PI, Di Donato S, Mandel JL, 

Cocozza S, Koenig M, Pandolfo M (1996). Friedreich’s ataxia autosomal recessive disease 

caused by an intronic GAA triplet repeat expansion. Science 271:1423-7. 

C Chantrel- Groussard K, Geromel V, Puccio H, Koenig M, Munnich A, Rotig A, Rustin P (2001). 

Disabled early recruitment of antioxydant defenses in Friedreich ataxia. Hum Mol Genet 10:2061-

7. 

Campuzzano V, Montermini L, Lutz Y, Cova L, Hindelang C, Jiralerspong S, Trottier Y, Kish SJ, 

Faucheux B, Trouillas P, Authier FJ, Dürr A, Mandel JL, Vescovi A, Pandolfo M, Koenig M 

(1997). Frataxin is reduced in Friedreich ataxia patients and is associated with mitochondrial 

membranes. Hum Mol Genet 6:1771-80. 



Referências 
 

174 

Castellvi- Bel S, Sheikhavandi S, Telatar M, Tai L-Q, Hwang M, Wang Z, Yang Z, Cheng R,  Gatti 

RA (1999). New mutations, polymorphisms, and rare variants in the ATM gene detected by 

modified SSCP. Hum Mutat 14:156-62. 

Castori M, Valente EM, Donati MA, Salvi S, Fazzi E, Procopio E, Galluccio T, Emma F, 

Dallapiccola B, Bertini E, Italian MTS Study Group (2005). NPHPI gene deletion associated with 

juvenile nephronophthisis is present in a subset of individuals with Joubert syndrome. Am J 

Genet 42:e9. 

Chamberlain S, Shaw J, Rowland A, Wallis J, South S, Nakamura Y, von Gabain A, Farrall M, 

Williamson R (1988). Mapping of mutation causing Friedreich’s ataxia to human chromosome 9. 

Nature  334:248-50. 

Chen G, Lee E (1996). The product of the ATM gene is a 370-kDa nuclear phosphoprotein. J Biol 

Chem  271:33693-7. 

Chen YZ, Bennett CL, Huynh HM, Blair IP, Puls I, Irobi J, Dierick I, Abel A, Kennerson ML, Rabin 

BA, Nicholson GA, Auer-Grumbach M, Wagner K, De Jonghe P, Griffin JW, Fischbeck KH, 

Timmerman V, Cornblath DR, Chance PF (2004). DNA/RNA helicase gene mutations in a form of 

juvenile amyotrophic lateral sclerosis (ALS4). AM J Hum Genet 74:1128-35. 

Chio A, Orsi L, Mortara P, Schiffer D (1993). Early onset cerebellar ataxia with retained tendon 

reflexes: prevalence and gene frequency in an Italian population. Clin Genet 43:207-11. 

Christodoulou K, Deymeer F, Serdaroglu P, Ozdemir C, Poda M, Georgiou DM, Ioannou P, Tsingis 

M, Zamba E, Middleton LT (2001). Mapping of the second Friedreich’s ataxia (FDRA2) locus to 

chromosome 9p23-p11: evidence for further locus heterogeneity. Neurogenetics  3:127-32. 

Chun HH, Gatti RA (2004). Ataxia-telangiectasia, an evolving phenotype. DNA Repair 3:1187-96. 

Clements PM, Breslin C, Deeks ED, Byrd PJ, JU L, Bieganowski P, Brenner C, Moreira MC, Taylor 

AM, Caldecott KW (2004). The ataxia-oculomotor apraxia 1 gene product as a role distinct from 

ATM and interacts with the DNA strand breaks repair proteins XRCC1 and XRCC4. DNA. Repair 

3:1493-1502. 

Coates VJ, Kaminski JM, Summers JB, Segal DJ, Miller AD, Kolb AF (2005). Site- directed 

genome modification: derivatives of DNA-modifying enzymes as targeting tools. Trends 

Biotechnol 23:407-19. 

Cogan DG (1952). A type of congenital ocular motor apraxia presenting jerky head movements. 

Trans Am Acad Ophtal Otolaryng 56:853-62. 

Cogan DG, Adams RD (1953). A type of paralysis of conjugate gaze (ocular motor apraxia). Arch 

Ophtalmol 50:434-42. 

Cossée M, Campuzano V, Koutnikova H, Fischbeck K, Mandel JL, Koenig M, Bidichandani SI, 

Patel PI, Molte MD, Canizares J, De Frutos R, Pianese L, Cavalcanti F, Monticelli A, Cocozza S, 

Montermini L, Pandolfo M (1997). Frataxin fracas. Nat Genet 15:337-8. 



Referências 

175 

Cossée M, Dürr A, Schmitt M, Dahl N, Troiullas P, Allison P, Kostrzeva M, Nivellon-Chevallier A, 

Gustavson KH, Kohlschmutter A, Muller U, Mandel JL, Brice A, Koenig M, Cavalcanti F, 

Tammaro A, De Michelle G, Filla A, Cocozza S, Labuda M, Montermini L, Poirier J, Pandolfo M 

(1999). Friedreich’s ataxia: Point mutations and clinical presentation of compound heterozygotes. 

Ann Neurol 45:200-6. 

Crawford T and Shiloh Y. Ataxia-Telangiectasia. In Spinocerebellar Degenerations: The Ataxias 

and Spastic Paraplegias. Alexis Brice and Stefan-M. Pulst Ed. Philadelphia; Butterworth 

Heinemann Elsevier, Inc, 2007, pp. 202-221. 

Criscuolo C, Mancini P, Saccà F, De Michele G, Monticelli A, Santoro L, Scarano V, Banfi S, Filla A 

(2006a). Ataxia with oculomotor apraxia type 1 in Southern Italy: Late onset and variable 

phenotype. Neurology 63:2173-5. 

Criscuolo C, Chessa L, Di Giandomenico S, Mancini P, Saccà F, Grieco GS, Piane M, Barbieri F, 

De Michelle G, Banfi S, Pierelli F, Rizzuto N, Santorelli FM, Gallosti L, Filla A, Casali C (2006b). 

Ataxia with oculomotor apraxia type 2: A clinical, pathologic, and genetic study. Neurology 

66:1207-10.  

Cruz-Martinez A, Anciones B, Palau F(1997). GAA trinucleotide repeat expansion in variant 

Friedreich’s ataxia families. Muscle Nerve 20:1121-6. 

Date H, Onodera O, Tanaka H, Iwabuchi K, Uekawa K, Igarashi S, Koike R, Hiroi T, Yuasa T, 

Awaya Y, Sakai T, Takahashi T, Nagatomo H, Sekijima Y, Kawachi I, Takiyama Y, Nishizawa M, 

Fukuhara N, Saito K, Sugano S, Tsuji S (2001). Early onset ataxia with ocular motor apraxia and 

hypoalbuminemia is caused by mutations in a new HIT superfamily gene. Nat Genet 29:184-8. 

De Michelle G, Filla A, Cavalcanti L, Di Maio L, Pianese L, Castaldo I, Calabrese O, Monticelli A, 

Varrone S, Campanella G (1994). Late onset Friedreich’s disease: clinical features and mapping 

of mutation to the Friedreich locus. J Neurol Neurosurg Psychiatry  57:977-9. 

De Michele G, Coppola G, Cocozza G, Filla A (2004). A pathogenetic classification of hereditary 

ataxias: is the time ripe? J Neurol 251: 913-922. 

Di Donato S, Gellera C, Mariotti C (2001). The complex clinical and genetic classification of 

inherited ataxias. II. Autosomal recessive ataxias. Neurol Sci 22:219-228. 

Di Prospero NA, Baker A, Jeffries N, Fischbeck KH (2007). Neurological effects of high-dose 

idebenone in patients with Friedreich ataxia: a randomised, placebo-controlled trial. Lancet 

Neurol 6:878-86. 

Duquette A, Rodier K, McNabb-Baltar J, Gosselin I, St-Denis A, Dicaire MJ, Loisel N, Labuda D, 

Marchand L, Mathieu J, Bouchard JP, Brais B (2005). Mutations in Senataxin Responsible for 

Quebec Cluster of Ataxia with Neuropathy. Ann Neurol 57:408-14. 

Duran M, Kamerling JP, Bakker HD (1980). L-2-hydroxiglutaric aciduria: an inborn error of 

metabolism? Inherited Metab Dis 3:109-12. 



Referências 
 

176 

Dürr A, Cossée M, Agyd Y, Campuzano V, Mignard C, Penet C, Mandel JL, Brice A, Koenig M 

(1996). Clinical and genetic abnormalities in patients with Friedreich’s ataxia. N Eng J Med 

335:1169-75.  

El Euch-Fayache G, Lalani I, Amouri R, Turki I, Ouahchi K, Hung WY, Belal S, Siddique T, Hentati 

F (2003). Phenotype features and genetic findings in sacsin-related autosomal recessive ataxia 

in Tunisia. Arch Neurol 60:982-8. 

Engert JC, Dore C, Mercier J, Ge B, Betard C, Rioux JD, Owen C, Berube P, Devon K, Birren B, 

Melançon SB, Morgan K, Hudson TJ, Richter A (1999). Autosomal recessive spastic ataxia of 

Charlevoix-Saguenay (ARSACS): high-resolution physical and transcript map of the candidate 

region in chromosome region 13q11. Genomics 62:156-64. 

Engert JC, Berube P, Mercier J, Dore C, Lepage P, Ge B, Bouchard JP, Mathieu J, Melançon SB, 

Schalling M, Lander ES, Morgan K, Hudson TJ, Richter A (2000). ARSACS a spastic ataxia 

common in northeastern Quebec, is caused by mutations in a new gene encoding an 11.5-kb 

ORF. Nat Genet 24:120-5. 

Ferland RJ, Eyaid W, Collura RV, Tully LD, Hill RS, Al-Nouri D, Al-Rumayyan A, Topçu M, Gascon 

G, Bodell A, Shugart YY, Ruvolo M, Walsh CA (2004). Abnormal cerebellar development and 

axonal decussation due to mutations in AHII in Joubert syndrome. Nat Genet 36:1008-13. 

Fernet M, Gribaa M, Salih MA, Seidahmed MZ, Hall J, Koenig M (2005). Identification and 

functional consequences of a novel MRE11 mutation affecting 10 Saudi Arabian patients with the 

ataxia telangiectasia-like disorder. Hum Mol Genet 14:307-18. 

Filla A, De Michele G, Cavalcanti F, Perretti A, Santoro L, Barbieri F, d’Arienzo G, Campannella G 

(1990). Clinical and genetic heterogeneity in early onset cerebellar ataxia with retained tendon 

reflexes. J Neurol Neurosurg Psychiatry 53:667-70. 

Filla A, De Michele G, Cavalcanti F, Pianese L, Monticelli A, Campanella G, Cocozza S (1996). 

The relationship between trinucleotide (GAA) repeat length and clinical features in Friedreich 

ataxia. Am J Hum Genet 59:554-60. 

Filla A, De Michele G. Early-onset cerebellar ataxia with retained tendon reflexes. In: Handbook of 

Ataxia Disorders. T. Klockgether Ed. New York: Marcel Dekker, Inc, 2000, pp.191-204. 

Fraser D (1880). Defect of the cerebellum occurring in a brother and a sister. Glasgow Med J  

13:199-210. * 

Freeze HH (1998). Disorders in protein glycosylation and potential therapy: tip of iceberg? J Pediatr 

133:593-600. 

Friedreich N (1863). Über degenerative Atrophie der spinalen Hinterstrange. Virchow’s Arch Path 

Anat 26:391-419. * 

Friedreich N (1877). Über Ataxie mit besonderer Berucksichtigung der hereditaren Formen. 

Virchow’s Arch Path Anat 70:140-52. * 



Referências 

177 

Fukuhara N, Nakajima T, Sakajiri K, Matsubara N, Fujita M (1995). Hereditary motor and sensory 

neuropathy associated cerebellar atrophy (HMSNCA): a new disease. J Neurol Sci 133:140-51. 

Gabsi S, Gouider-Khouja N, Belal S, Fki M, Kefi M, Turki I, Bem Hamida M, Kayden H, Mebazaa R, 

Hentati F (2001). Effect of vitamin E supplementation in patients with ataxia with vitamin E 

deficiency. Eur J Neurol 8:477-81. 

Gago MF, Rosas MJ, Guimarães J, Ferreira M, Vilarinho L, Castro L, Carpenter S (2006). SANDO. 

Two novel mutations in POLG1 gene. Neuromuscul Disord 16:507-9. 

Gakh O, Adamec J, Gay AM, Twesten RD, Owen WG, Isaya G (2002). Physical evidence that 

yeast frataxin is an iron storage protein. Biochemistry 41:678-804. 

Gascon GG, Abdo N, Sigut D, Hemidan A, Hannan MA (1995). Ataxia-oculomotor apraxia 

syndrome. J Child Neurol 10:118-22. 

Gatti RA, Berkel I, Boder E, Braedt G, Charmley P, Concannon P, Ersoy F. Foroud T, Jaspers NG, 

Langue K, Lathrop GM, Leppert M, Nakamura Y, O’Connel P, Paterson M, Salser W, Sanal O, 

Silver J, Sparkes RS, Susi E, Weeks DE, Wei S, White R, Yoder F (1988). Localisation of an 

ataxia-telangiectasia gene to chromosome 11q22-23. Nature 336:577-80. 

Gellera C, Pareyson D, Castellotti B, Mazzucchelli F, Zappacosta B, Pandolfo M, Di Donato (1997). 

Very late onset Friedreich ataxia without cardiomyopathy is associated with limited GAA 

expansion in the X25 gene. Neurology 49:1153-5. 

Ghanem Q, Andermann F (1982). Two brothers with Cogan’s oculomotor apraxia plus cerebellar 

ataxia. A new syndrome? Third Congress of the International Child Neurology Association 5A 

(abstract). 

Gibberd FB, Wierzbicki AS. Heredopathia atactica polineuritiformis: Refsum Disease. In: Handbook 

of Ataxia Disorders. T.Klockgether Ed. New York: Marcel Dekker, Inc, 2000, pp.235-56. 

Gleeson JG, Keeler LC, Parisi MA, Marsh SE, Chance PF, Glass IA, Graham JM Jr, Maria BL, 

Barkovich AJ, Dobbins WB (2004). Molar tooth sign of the midbrain-hindbrain junction: 

occurrence in multiple distinct syndromes. Am J Med Genet 125:125-134. 

Greenfield JG. The spino-cerebellar degenerations.Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1954. 

Gueven N, Becherel OJ, Kijas AW, Chen P, Howe O, Rudolph JH, Gatti R, Date H, Onodera O, 

Taucher-Scholz G, Lavin MF (2004). Aprataxin a novel protein that protects against genotoxic 

stress. Hum Mol Genet 13:1081-93. 

Gueven N, Becherel OJ, Howe O, Chen P, Haince JF, Ouellet ME, Poirier GG, Waterhouse N, 

Fusser M, Epe B, de Murcia JM, de Murcia G, McGowan CH, Parton R, Mothersill C, Grattan-

Smith P, Lavin MF (2007a). A novel form f ataxia oculomotor apraxia characterized by oxidative 

stress and apoptose resistance. Cell Death Differ 14:1149-61. 

Gueven N, Chen P, Nakamura J, Becherel OJ, Kijas AW; Grattan-Smith P, Lavin MF (2007b). A 

subgroup of spinocerebellar ataxias defective in DNA responses. Neurosciences 145:1418-25. 



Referências 
 

178 

Habeck M, Zühlke C, Bentele KHP, Unkelbach S, Kreβ W, Bürck K, Schwinger E, Hellenbroich Y 

(2004). Aprataxin mutations are a rare cause of early onset ataxia in Germany. J Neurol 251:591-

4. 

Hannan MA, Sigut D, Waghray M Gascon GG (1994). Ataxia-oculomotor apraxia syndrome: an 

investigation of cellular radiosensitivity of patients and their families. J Med Genet 31:953-6. 

Hanihara T, Kubota H, Amano M, Iwamoto H, Iwabuchi K (1995). Siblings with early onset 

cerebellar ataxia with hypoalbuminemia. Rinsho Shinkeigaku 35:83-6. 

Hara K, Onodera O, Endo M, Kondo H, Shiota H, Miki K, Tanimoto N, Kimura T, Nishizawa M 

(2005). Sacsin-related autosomal recessive ataxia without prominent retinal myelinated fibers in 

Japan. Mov Disord 20:380-2. 

Harding AE (1981a). Friedreich’s ataxia: a clinical and genet study of 90 families with an analysis of 

early diagnostic criteria and intrafamilial clustering of clinical features. Brain  104:589-620. 

Harding AE (1981b). Early onset cerebellar ataxia with retained tendon reflexes: a clinical and 

genetic study of a disorder distinct from Friedreich’s ataxia. J Neurol Neurosurg Psychiatry 

44:503-8. 

Harding AE (1983). Classification of the hereditary ataxias and paraplegias. Lancet 1:1152-5. 

Harding AE. The hereditary ataxias and related disorders. Clinical Neurology and Neurosurgery 

Monographs, vol 6. London: Churchill Livingstone, 1984. 

Hakonen AH, Isohani P, Paetau A, Herva R, Suomalainen A, Lönnqvist T (2007). Recessive 

Twinkle mutatios in early onset encephalopathy with mtDNA depletion. Brain 130:3032-40. 

Hernandez D, McConville CM, Stacey M, Woods CG, Brown MM, Shutt P, Rysiecki G, Taylor AM 

(1993). A family showing no evidence of linkage between the ataxia telangectasia gene and 

chromosome 11q22-23. J Med Genet 30:135-40. 

Higgins JJ, Morton DH, Patronas N, Nee LE (1997). An autosomal recessive disorder with posterior 

column ataxia and retinitis pigmentosa. Neurology 49:1717-20. 

Higgins JJ, Kluetzman K, Berciano J, Combarros O, Loveless JM (2000). Posterior column ataxia 

and retinitis pigmentosa: a distinct clinical and genetic disorder. Mov Disord 15:575-8. 

Higgins JJ, Morton DH, Loveless JM (1999). Posterior column ataxia with retinitis pigmentosa 

(AXPC1) maps to chromosome 1q31-q32. Neurology 52:146-50. 

Hirano M, Yamamoto A, Mori T, Lan L, Iwamoto TA, Aoki M, Shimada K, Furiya Y, Kariya S, Asai 

H, Yasui H, Nishiwaki T, Imoto K, Kobayshi N, Kiriyama T, Nagata T, Konishi N, Itoyama Y, Ueno 

S (2007). DNA single-strand break repair is impaired in aprataxin-related ataxia. Ann Neurol 

61:162-74. 

Holmes G (1907). A form of familial degeneration of the cerebellum. Brain 30:466-89. *  



Referências 

179 

Inoue N, Izumi K, Mawatari M, Kenshiro S, Yoshigoro K (1971). Congenital ocular motor apraxia 

and cerebellar degeneration: Report of two cases. Rinsho Shinkeigaku, 11:855-61. 

Jabado N, Concannon P, Gatti RA. Ataxia telangiectasia. In Handbook of Ataxia Disorders. T 

Klockgether  Ed. New York: Marcel Dekker, Inc, 2000, pp.164-90. 

Jackson CE, Amato AA. Barohn RJ (1996). Isolated vitamin E deficiency. Muscle Nerve 19:1161-5. 

Jaeken J, Matthijs G, Barone R, Carchon H (1997). Carbohydrate deficient glycoprotein (CDG) 

syndrome tipe I. J Med Genet 34:73-6. 

Jampel RS, Falls HF (1958). Atypical retinitis pigmentosa, acanthocitosis, and heredodegenerative 

neuromuscular disease. Arch Ophtalmol  59:818. 

Jansen GA, Hogenhout EM, Ferdinandusse S, Waterham HR, Ofman R, Jakobs C, Skjeldal OH, 

Wanders RJ (2000). Human phytanoyl-CoA hydroxilase: resolution of the gene structure and the 

molecular basis of Refsum’s disease, Hum Mol Genet 9:1195-200. 

Joubert M, Eisering JJ, Robb JP, Anderman F (1969). Familial agenesis of cerebellar vermis. A 

syndrome of episodic hyperpneia, abnormal eye movements, ataxia and retardation. Neurology  

813-25. 

Kahlert S, Schonfeld P, Reiser G (2005). The Refsum disease marker phytanic acid, a branched 

chain fatty acid, affects Ca2+ homestasis and mitochondria, and reduces cell viability in rat 

hippocampal astrocytes. Neurobiol Dis 18:110-18. 

Kallio AK, Jauhiainen T (1985). A new syndrome of ophtalmoplegia, hypoacusis, ataxia, hypotonia 

and athetosis (OHAHA). Adv Audiol 3:84-90. 

Keeler LC, Marsh SE, Leeflang EP, Woods CG, Szriha L, Al-Gazali L, Gururaj A, Gleeson JG 

(2003). Linkage analysis in families with Joubert syndrome plus oculo-renal involvement 

identifies the CORS2 locus on chromosome 11p12-q13.3. Am J Hum Genet 73:656-662. 

Kimura I, Hino M, Itahara K (1978). Cogan’s congenital ocular motor apraxia associated with 

cerebellar ataxia and mental retardation. A case report. Rinsho Shinkeigaku 8:163-4. 

Klein C, Wenning GK, Quinn NP, Marsden CD (1996). Ataxia without telangiectasia masquerading 

as benign hereditary chorea. Mov Disord 11:217-20. 

Klenk E, Kahlke W (1963) Über das Vorkommender 3.7.11.15-Tetramethyl hexadecansäure 

(Phytansäure) in den Cholesterinestern und anderen Lipoidfraktionen der Organe bei einem 

Krankheitsfall unbekannter Génese (Verdach auf Heredopathia Atactica Polyneuritiformis 

Refsum Syndrome). Hoppe-Seyler Z Physiol Chem 333:133-9. * 

Klippel M, Durante G (1892). Contribution à l’étude des affections nerveuses familiales et 

héréditaires. Rev Méd (Paris) 12: 745-78. * 

Koenig M (2003). Rare forms of autosomal recessive neurodegenerative ataxias. Semin in Pediatr 

Neurol 10:183-92. 



Referências 
 

180 

Koenig M. Ataxia with isolated vitamin E deficiency. In Handbook of Ataxia Disorders. T 

Klockgether Ed. New York: Marcel Dekker, Inc, 2000, pp. 223-34. 

Koenig M, Dürr A. Friedreich’s ataxia. In Handbook of Ataxia Disorders. T Klockgether Ed. New 

York: Marcel Dekker, Inc, 2000, pp. 223-34. 

Koenig M and Moreira MC. Recessive Ataxia Plus Oculomotor Apraxia Syndromes. In 

Spinocerebellar Degenerations: The Ataxias and Spastic Paraplegias. Alexis Brice and tefan-M. 

Pulst Ed. Philadelphia; Butterworth Heinemann Elsevier, Inc, 2007, pp. 244-54. 

Koeppen AH (2002). Ocular apraxia in recessive ataxia. Arch Neurol 59:874. 

Kohlschutter A. Abetalipoproteinemia. In Handbook of Ataxia Disorders. T Klockgether Ed.  New 

York: Marcel Dekker, Inc, 2000, pp. 205-21. 

Koskinen T, Santavuori P, Sainio K, Lappi N, Kallio AK, Pihko H (1994).  Infantile onset 

spinocerebellar ataxia with sensory neuropathy: a new inherited disease. J Neurol Sci 121:50-6. 

Kretzschmar HA, DeArmond SJ, Koch TK, Patel MS, Newth CJ, Schmidt KA, Packman S (1987). 

Pyruvate dehydrogenase complex deficiency as a cause of subacute necrotizing encephalopathy 

(Leigh disease). Pediatrics 79:370-3. 

Kubota H, Sunohara N, Iwabuchi K, Hanihara T, Nagatomo H, Amano N, Kosaka K (1995). Familial 

early onset cerebellar ataxia with hypoalbuminemia. No To Shinkei 47:289-94. 

Lagier-Tourenne C, Chaigne D, Gong J, Flori J, Mohr M, Ruh D, Christmann D, Flament J, Mandel 

JL, Koenig M, Dollfus H (2002). Linkage to 18qter differentiates two clinically overlapping 

syndromes: congenital cataracts-facial dysmorphism-neuropathy (CCFDN) syndrome and 

Marinesco-Sjögren syndrome. J Med Genet 39:838-43. 

Lagier-Tourenne C, Tranabaerg L, Chaigne D, Gribaa M, Dollfus H, Silvestri G, Betard C, Warter 

JM, Koenig M (2003). Homozygosity mapping of Marinesco-Sjögren syndrome to 5q31. Eur J 

Hum Genet II:770-8. 

Lagier-Tourenne C, Boltshauser E, Breivik N, Gribaa M, Betard C, Barbot C, Koenig M (2004). 

Homozygosity mapping of a third Joubert syndrome locus to 6q23. J Med Genet 41:273-7. 

Lamperti C, Naini A, Hirano M, De Vivo DC, Bertini E, Servidei S, Valeriani M, Lynch D, Banwell B, 

Berg M, Dubrovski T, Chiriboga C, Angelini C, Pegoraro E, DiMauro S (2003). Cerebellar ataxia 

and coenzme Q10 deficiency. Neurology 60:1206-8. 

Larnaout A, Amouri R, Neji S, Zouari M, Kaabachi N, Hentati F (2007). Osteoma in the calvaria in 

L-2-hydroxyglutaric aciduria. J Inherit MetabDis 30:980. 

Lavin MF, ShilohY (1997). The genetic defect in ataxia-telangietasia. Annu Rev Immunol 15:177-

202. 

Le Ber I, Moreira MC, Rivaud-Péchoux S, Chamayou C, Ochsner F, Kuntzer T, Tardieu M, Saïd G, 

Habert MO, Demarquay G, Tannier C, Beis JM, Brice A, Koenig M, Dürr (2003). Cerebellar 

ataxia with oculomotor apraxia type 1: clinical and genetic studies. Brain 126:2761-72. 



Referências 

181 

Le Ber I, Bouslam N, Rivaud-Péchoux S, Guimarães J., Benomar A, Chamayou C, Goizet C, 

Moreira MC, Klur S, Yahyaoui M, Agid Y,Koenig M, Stevanin G, Brice A, Dürr (2004). Frequency 

and phenotypic spectrum of ataxia with oculomotor apraxia 2: a clinical and genetic study in 18 

patients. Brain 127:759-67. 

Le Ber I, Dubourg O, Benoist J-F, Jardel C, Mochel F, Koenig M, Brice A Lombès A, Dürr A (2007). 

Muscle coenzyme Q1 deficiencies in ataxia with oculomotor apraxia 1. Neurology 68:295-7. 

Lee JH, Paull TT (2005). Direct activation of the ATM protein kinase by the Mre11/Rad50/Nbs1 

complex. Science 304:93-6. 

Lee MH, Hazard S, Carpten JD, Yi S, Cohen J, Gerhardt GT, Salen G, Patel SB (2001). Fine-

mapping, mutation analysis and structural mapping of cerebrotendinous xanthomatosis in U.S. 

pedigrees. J Lipid Res 42:159-69. 

Lehmann AR (2003). DNA repair-deficient diseases, xeroderma pigmentosum, Cockayne 

syndrome and trichothiodystropy. Biochimie 85:1101-11. 

Leigh RJ, Zee DS. The neurology of eye movements 3rd.ed. New York: Oxford University Press; 

1999. 

Leigh RJ, Riley DE (2000). Eye movements in parkinsonism: it’s saccadic speed that counts. 

Neurology 54:1018-9. 

Linton MF, Farese RV jr, Young SG (1993). Familial hypobetalipoproteinemia. J Lipid Res 34:521-

41. 

Lodi R, Hart PE, Rajagopalan B, Taylor DJ,Crilley JG, Bradley JL, Blamire AM, Manners D, Styles 

P, Schapira AH, Cooper JM (2001). Antioxidant treatment improves in vivo cardiac and skeletal 

muscle bioenergetics in patients with Friedreich’s ataxia. Ann Neurol 49:590-6. 

Loeffen J, Smeitink J, Triepels R, Smeets R, Schuelke M, Sengers R, Trijbels F, Hamel B, Mullaart 

R, van den Heuvel L (1998). The first nuclear–encoded complex I mutation in a patient with Leigh 

syndrome. Am J Hum Genet 63:1609-21. 

Lönnqvist T, Paetau A, Pihko H, Nikali K. Infantile-onset spinocerebellar ataxia. In Handbook of 

Ataxia Disorders. T Klockgether Ed. New York: Marcel Dekker, Inc, 2000, pp. 293-309. 

Lossos A, Schlesinger I, Okon E, Abramsky O, Bargal R, Vanier MT, Zeigler M (1997). Adult-onset 

Niemann-Pick type C disease. Clinical, biochemical and genetic study. Arch Neurol 54:1536-41. 

Louis-Barr D (1941). Sur un syndrome progressif comprenant des télangiectasies capillaires 

cutanées et conjonctivales symétriques, à disposition naevoide et de troubles cérébelleux. Confin 

Neurol (Basel) 4:32-42. * 

Marie P (1893). Clinique des maladies nerveuses. Sur l’hérédo-ataxie cérébelleuse. Sem méd 

(Paris) 13:444-7. * 

Mariotti C, Solari A, Torta D, Marano L, Fiorentini C, Di Donato S (2003). Idebenone treatment in 

Friedreich patients: one-year-long randomized placebo-controlled trial. Neurology 60:1676-9. 



Referências 
 

182 

Matthews PM, Marchington DR, Squier M, Lan J, Brown RM, Brown GK (1993). Molecular genetic 

characterization of an X-linked form of Leigh’s syndrome. Ann Neurol 33:652-5. 

McConville CM, Stankovik T, Byrd PJ, McGuire GM, Yao QY, Lennox GG, Taylor MR (1996). 

Mutations associated with variant phenotypes in ataxia-telangiectasia. Am J Hum Genet 59:320-

30. 

Merlini L, Gooding R, Lochmuller H, Muller-Felber W, Walter MC, Angelicheva D, Talim B, 

Hallmayer J, Kalaydjieva L (2002). Genetic identity of Marinesco-Sjögren/myoglobinuria and 

CCFDN syndromes. Neurology 58:231-6. 

Mihalik SJ, Morrell JC, Kim D, Sacksteder KA, Watkins PA, Gould SJ (1997). Identification of 

PAHX, a Refsum disease gene. Nat Genet 17:185-9. 

Moe PC (1971). Ocular motor apraxia in three families. Neurology 21:451. 

Moghadasian MH (2004). Cerebrotendinous xanthomatosis: clinical course, genotypes and 

metabolic backgrounds. Clin Invest Med 27:42-50. 

Montermini L, Richter A, Morgan K, Justice CM, Julien D, Castellotti B, Mercier J, Poirier J, 

Capozzoli F, Bouchard JP, Lemieux B, Mathieu J, Vanasse M, Seni MH, Graham G, Andermann 

F, Andermann E, Melançon SB, Keats BJB, Di Donato S, Pandolfo M (1997).Phenotypic 

variability in Friedreich’s ataxia: role of the associated GAA triplet repeat expansion. Ann Neurol 

41:675-82. 

.Morcos R, Andermann F, Anderann E, Ghanem Q, Awaya Y, Fukuyama Y (1982). Ataxia-ocular 

motor apraxia: a rare autosomal recessive disorder. Neurology 32:A82. 

Moreira MC, Barbot C, Tachi N, Kozuka N, Mendonça P, Barros J, Coutinho P, Sequeiros J, 

Koenig M (2001a). Homozygosity mapping of Portuguese and Japanese forms of ataxia-

oculomotor apraxia to 9q13, and evidence of genetic heterogeneity. Am J Hum Genet 68:501-8. 

Moreira MC, Barbot C, Tachi N, Kozuka N, Uchida E, Gibson T, Mendonça P, Costa M, Barros J, 

Yanagisawa T, Watanabe M, Ikeda Y, Aoki M, Nagata T, Coutinho P, Sequeiros J, Koenig M 

(2001b). The gene mutated in ataxia-ocular apraxia 1 encodes the new HIT/Zn-finger protein 

aprataxin. Nat Genet 29:189-93. 

Moreira MC, Klur S, Watanabe M, Nemeth AH, Le Ber I, Moniz JC, Tranchant C, Aubourg P, Tazir 

M, Schols L, Pandolfo M, Schulz JB, PougetJ, Calvas P, Shizuka-Ikeda M, Shoji M, Tanaka M, 

Izatt L, Shaw CE, M’Zahem A, Dunne E, Bomont P, Benhassine T, Bouslam N, Stevanin G, Brice 

A, Guimarães J, Mendonça P, Barbot C, Coutinho P, Sequeiros J, Dürr A, Warter JM, Koenig M 

(2004). Senataxin, the ortholog of a yeast RNA helicase, is mutant in ataxia-ocular apraxia 2. Nat 

Genet 36:225-7. 

Moroni I, Bugiani M, D’Incerti L, Maccagnano C, Rimoldi M, Bissola L, Pollo B, Finocchiaro G, Uziel 

G (2004). L-2-hydroxiglutaric aciduria and brain tumors: a predisposing condition? Neurology 

62:1882-4. 



Referências 

183 

Narcisi TM, Shoulders CC, Chestner SA, Read J, Brett DJ, Harrison GB, Grantham TT, Fox MF, 

Povery S, de Bruin TW (1995). Mutations of the microsomal triglyceride-transfer-protein gene in 

abetalipoproteinemia. Am J Hum Genet 57:1298-1310. 

Németh A, Bochukova E, Dunne E, Huson SM, Elston J, Hannan MA, Jackson M, Chapman CJ, 

Taylor AMR (2000). Autosomal recessive cerebellar ataxia with oculomotor apraxia (ataxia-

telangiectasia-like syndrome) is linked to chromosome 9q34. Am J Hum Genet  67:1320-6  

Neuhauser G, Opitz JM (1975). Autosomal recessive syndrome of cerebellar ataxia and 

hypogonadotropic hypogonadism. Clin Genet 7:426-34. 

Nikali K, Suomalainen A, Terwillinger J, Koskinen T, Weissenbach J, Peltonen L (1995). Random 

search for shared chromosomal regions in four affected individuals: the assignment of a new 

ataxia locus. Am J Hum Genet 56:1088-95. 

Nikali K, Suomalainen A, Saharinen J, Kuokkanen M, Spelbrink JN, Lönnqvist T, Peltonen L 

(2005). Infantile onset spinocerebellar ataxia is caused by recessive mutations in mitochondrial 

proteins Twinkle and Twinky. Hum Mol Genet 14:2981-90. 

Nonne M (1981). Über eine eigentumliche familiare Erkrankungsform des Zentralnervensystems. 

Arch Psychiat Nervenkr 22:283-316. * 

Ogasahara S, Engel AG, Frens D, Mack D (1989). Muscle coenzyme Q deficiency in familial 

mitochondrial encephalomyopathy. Proc Natl Acad Sci USA 86:2379-82. 

Ouahchi K, Arita M, Kayden H, Hentati F, Ben Hamida M, Sokol R, Arai H, Inoue K, Mandel JL, 

Koenig M (1995). Ataxia with isolated vitamin E deficiency is caused by mutations in the α-

tocopherol transfer protein. Nat Genet 9:141-5. 

Ozisik PA, Akalan N, Palaoglu S, Topçu M (2002). Medulloblastoma in a child with the metabolic 

disease L-2-hydroxiglutaric aciduria. Pediatr Neurosurg 37:22-6. 

Palau F, De Michele G, Vilchez JJ, Pandolfo M, Monros E, Cocozza S, Smeyers P, Lopez-Arlandis 

J, Campanella G, Di Donato S, Filla A (1995). Early onset ataxia with cardiomyopathy and 

retained tendon reflexes maps to Friedreich’s ataxia locus on chromosome 9q. Ann Neurol 

37:359-62. 

Palau F, Espinós C (2006). Autosomal recessive cerebellar ataxias. Orphanet J Rare Dis. 1:47-65. 

Parisi MA, Bennett CL, Eckert ML, Dobyns WB, Gleeson JG, Shaw DW, McCDonald R, Eddy A, 

Chance PF, Glass IA (2004). The NPHPI gene deletion associated with juvenile 

nephronophthisis is present in a subset of individuals with Joubert syndrome. Am J Hum Genet 

75:82-91. 

Paulson Hl, Miller VM (2005). Breaks in coordination: DNA repair and inherited ataxia. Neuron 

4:845-8. 

Puccio H, Koenig M (2000). Recent advances in the molecular pathogenesis of Friedreich’s ataxia. 

Hum Mol Genet 9:887-92. 



Referências 
 

184 

Puccio H, Koenig M (2002). Friedreich ataxia: a paradigm for mitochondrial diseases. Curr Opin 

12:272-7. 

Quinzii CM, Kattah AG, Naini A, Akman HO, Mootha VK, DiMauro S, Hirano M (2005). Coenzyme 

Q deficiency and cerebellar ataxia associated with aprataxin mutation. Neurology 64:539-41. 

Rajab A, Mochida GH, Hill A, Ganesh V, Bodell A, Riaz A, Grant PE, Shugart, YY, Walsh CA 

(2003). A novel pontocerebellar hypoplasia maps to chromosome 7q11-21. Neurology 60:1664-7. 

Rantamäki M, Luoma P, Virta JJ, Rinne JO, Paetau A, Suomalainen A, Udd B (2007). Do carriers 

of POLG mutation W748S have disease manifestations?. Clin Genet 72:532-7. 

Rass U, Ahel I, West SC (2007). Defective DNA repair and neurodegenerative disease. Cell 

130:991-1004. 

Raven J., Raven JC, Court J H. (1998). Manual for Raven's Progressive Matrices and Vocabulary 

Scales. Section 2: The Coloured Progressive Matrices. San Antonio, TX: Harcourt Assessment. 

Refsum S (1946). Heredopathia atactica polyneuritiformis: a familial syndrome not hitherto 

described. A contribution to the clinical study of the hereditary disorders of the nervous system. 

Acta Psychiatr Scand Suppl 38:946.* 

Richter A, Rioux JD, Bouchard JP, Mercier J, Mathieu J, Ge B, Poirier J, Julien D, Gyapay G, 

Weissenbach J, Hudson TJ, Melançon SB, Morgan K (1999). Location score and haplotype 

analysis of the locus for autosomal recessive spastic ataxia of Charlevoix-Saguenay, in 

chromosome region 13q11. Am J Hum Genet 64:768-75. 

Richter AM, Ozgul RK, Poisson VC, Topaloglu H (2004). Private SACS mutations in autosomal 

recessive spastic ataxia of Charlevoix-Saguenay (ARSACS) families in Turkey. Neurogenetics 

5:165-70. 

Ristow M, Pfister MF, Yee AJ, Schubert M, Michael L, Zhang CY, Ueki K, Michael MD 2nd, Lowell 

BB, Kahn CR (2000). Frataxin activates mitochondrial energy conversion and oxidative 

phosphorylation. Proc Natl Acad Sci USA 97:1229-43. 

Rotig A, de Lonlay P, Chretien D, Foury F, Koenig M, Sidi D, Munnich A, Rustin P (1997). 

Aconitase and mitochondrial iron-sulphur protein deficiency in Friedreich ataxia. Nat Genet 

17:215-7. 

Rustin P, von Kleist-Retzow JC, Chantrel- Groussard K, Sidi D, Munnich A,  Rotig A (1999). Effect 

of idebonone on cardiomyopathy in Friedreich’s ataxia: a preliminary study. Lancet 354:477-9. 

Rustin P, Rotig A, Munnich A, Sidi D (2002). Heart hypertrophy and function are improved by 

idebenone in Friedreich’s ataxia. Free Rad Res 36:467-9. 

Rzem R, Veiga-da-Cunha M, Nöel G, Goffette S, Nassogne M-C, Tabarki B, Schöller, Marquardt T, 

Vikkula M, van Schaftingen E (2004). A gene encoding a putative FAD-dependent L-2 

hydroxyglutarate dehydrogenase is mutated in L-2-hydroxiglutaric aciduria PNAS 48:16849-54. 



Referências 

185 

Saar K, Al-Gazali L, Sztriha L, Rueschendorf F, Nur-E-Kamal M, Reis A, Bayoumi R (1999). 

Homozygosity mapping in families with Joubert syndrome identifies a locus on chromosome 

9q34.3 and evidence for genetic heterogeneity. Am J Hum Genet 65:1666-71. 

Sanger Brown (1892). On hereditary ataxia, with a series of twenty-one cases. Brain 250-68.* 

Sasaki H,Yabe I, Tashiro K (2003). The hereditary spinocerebellar ataxias in Japan Cytgenet 

Genome Res 100.198-205.  

Satran D, Pierpont M, Dobyns W (1999). Cerebello-oculo-renal syndrome including Arima, Sénior 

Löken and COACH syndromes: more than just variants of Joubert syndrome. Am J Med Genet 

86:459-69. 

Savitski K, Bar-Shira A, Gilad S, Rotman G, Ziv Y, Vanagaite L, Tagle DA, Smith S, Uziel T, Sfez 

S, Ashenazi M, Pecker I, Frydman H, Harnik R, Patanjali SR, Simmons A, Clines GA, Sartiel A, 

Gatti RA, Chessa L, Sanal O, Lavin MF, Jaspers NGJ, Taylor MR, Arlett CF, Miki T, Weissman 

SM, Lovet M, Collins FS, Shiloh Y (1995). A single ataxia-telangiectasia gene with a product 

similar to PI-3kinase. Science  268:1749-53. 

Sekijima y, Ohara S, Nakagawa S, Tabata K, Yoshida K, Ishigame H, Shimizu Y, Yanagisawa N 

(1998). Hereditary motor and sensory neuropathy associated cerebellar atrophy (HMSNCA): 

clinical and neuropathological features of a Japonese family. J Neurol Sci 158:30-7. 

Senderek J, Krieger M, Stendel C, Bergman C, Moser M, Breitbach-Faller N, Rudnik-Schoneborn 

S, Baschek A, Wolf NI, Harting I, North K, Smith J, Muntoni F, Brockington M, Quijano-Roy S, 

Renault F, Herrmann R, Hendershot LM, Schroder JM, Lochmuller H, Topaloglu H, Voit T, Weis 

J, Ebinger F, Zerres K (2005). Mutations in SIL1 cause Marinesco-Sjögren syndrome, a 

cerebellar ataxia with cataract and myopathy. Nat Genet 37:1312-14. 

Seznec H, Simon D, Bouton C, Reutenaer L, Hertzog A, Golik P, Procaccio V, Patel M, Drapier JC, 

Koenig M, Puccio H (2005). Friedreich ataxia: the oxidative stress paradox. Hum Mol Genet 

14:463-74. 

Sharp D, Blinderman L, Combs KA, Kienzle B, Ricci B, Wager-Smith K, Gil CM, Turck CW, Bouma 

ME, Rader DJ (1993). Cloning and gene defects in microsomal triglyceride transfer protein 

associated with abetalipoproteinemia. Nature 365:65-9. 

Silva MC, Coutinho P, Pinheiro CD, Neves JM, Serrano P (1997). Hereditary ataxias and spastic 

paraplegias: methodological aspects at a prevalence study in Portugal. J Clin Epiemiol 50:1377-

84. 

Steinlin M, Blaser S, Boltshauser E (1998). Cerebellar involvement in metabolic disorders: a 

pattern recognition approach. Neuroradiology 40:347-54. 

Steinlin M, Klein A, Haas-Lude K, Zafeiriou D, Strozzi S, Müller T, Gubser-Mercati D, Schmitt 

Mechelke T, Krägeloh-Mann I, Boltshauser E (2007). Pontocerebellar hypoplasia type 2: 

variability in clinical and imaging findings. Eur J Paediatr Neurol 11:146-52. 



Referências 
 

186 

Stewart GS, Maser RS, Stankovic T, Bressan DA, Kaplan MI, Jaspers NG, Raams A, Byrd PJ, 

Petrini JH, Taylor AM (1999). The DNA double-strand break repair gene hMRE11 is mutated in 

individuals with an ataxia-telangiectasia-like disorder. Cell 99:577-87. 

Sturm B, Stupphann D, Kaun C, Boesch S, Schranzhofer M, Wojta J, Goldenberg H, Scheiber-

Mojdehkar B (2005). Recombinant human erythropoietin: effects on frataxin expression in vitro. 

Eur J Clin Invest 35:711-17. 

Subramony SH, Currier RD. The classification of familial ataxias. In: Handbook of Clinical 

Neurology. PJ Vinken, GW Bruyn, HL Klawans Eds. New York: Elsevier Science Publishers, 

1991, pp. 271-84. 

Sue CM, Karadimas C, Checcarelli N, Tanji K, Papadopoulou LC, Pallotti F, Guo FL, Shanske S, 

Hirano M, De Vivo DC, Van Coster R, Kapla P, Bonilla E, DiMauro S (2000). Differencial features 

of patients with mutations in two COX assembly genes, SURF-1 and SCO2. Ann Neurol 47:589-

95. 

Suraweera A, Becherel OJ, Chen P, Rundle N, Woods R, Naamura J, Gatei M, Criscuolo C, Filla 

A, Chessa L, Fusser M, Epe B, Gueven N, Lavin MF (2007). Senataxin, defective in ataxia 

oculomotor apraxia type 2, is involved in the defence against oxidative DNA damage. J Cell Biol 

177:969-79. 

Svoboda DL, Briley LP, Vos JM (1998). Defective bypass replication of a leading strand 

cyclobutane thymine dimer in xeroderma pigmentosum variant cell extracts. Cancer Res 

58:2445-8. 

Tachi N, Kozuka N, Ohya K, Chiba S, Sasaki K (2000). Hereditary cerebellar ataxia with peripheral 

neuropathy and mental retaardation. Eur Neurol 43:82-7. 

Takashima H, Boerkoel CF, John J, Saifi GM, Salih MA, Amstrong D, Mao Y, Quiocho FA, Roa BB, 

Nakagawa M, Stockton DW, Lupski JR (2002). Mutation of TDP1, encoding a topoisomerase1-

dependent DNA damage repair enzyme, in spinocerebellar ataxia with axonal neuropathy. Nat 

Genet 32:267-72.  

Tedeschi G, Bonavita S, Barton NW, Bertolino A, Franck JA, Patronas NJ, Alger JR, Schiffmann R 

(1998). Proton magnetic resonance spectroscopic imaging in the clinical evaluation of patients 

with Niemann-Pick disease. J Neurol, Neurosurg Psychiatry 65:72-9. 

Teixeira J, Santos M, Carrilho I, Diogo L, Cabral P, Chorão R, Sousa Silva A, Maré R, Cardoso ML, 

Barbot C (2004). L-2-hydroxiglutaric aciduria in Portugal. J Inherit Met Dis 27:85. 

Teraoka S, Telatar M, Becker-Catania S, Liang T, Onegut S, Tolun A, Chessa L, Sanal O, 

Bernatowska E, Gatti RA, Concannon P (1999). Splicing defects in the ataxia-telangiectasia 

gene, ATM: underlying mutations and phenotypic consequences. Am J Hum Genet 64:1617-31. 

Thompson LH. Nucleotide excision repair. Its relation to human disease. In: DNA Repair in Higher 

Eukaryotes. Volume 2. JA Nickoloff, M Hoekstra, NJ Totowa Eds. New York: Human Press, 

1998, pp.  335-93. 



Referências 

187 

Tranchant C, Fleury M, Moreira MC, Koenig M (2003) Warter JM. Phenotypic variability of 

aprataxin gene mutations. Neurology 60:868-70. 

Topçu M, Jobard F, Halliez S, Coskun T, Yalçinkayal C, Gerceker FO, Wanders RJ, Prud’homme 

J-F, Lathrop M, Özguc M, Fischer J (2004). L-2-hydroxiglutaric aciduria: identification of a mutant 

gene C14orf160 localized on chromosome 14q22.1. Hum Mol Genet 13:2803-11. 

Tyynismaa H, Sembongi H, Bokori-Brown M, Granycome C, Ashley N, Poulton J, Jalanko A, 

Spelbrink JN,  Holt IJ, Suomalainen A (2004). Twinkle helicase is essential for mtDNA 

maintenance and regulates mtDNA copy number. Hum Mol Genet 13:3219-27. 

Uekawa K, Yuasa T, Kawasaki S, Makibuchi T, Ideta T (1992). A hereditary ataxia associated with 

hypoalbuminemia and hyperlipidemia: a variant form of Friedreich’s disease or a new clinical 

entity? Rinsho Shinkeigaku 32:1067-74. 

Valente EM, Salpietro DC, Brancati F, Bertini E, Galluccio T, Tortorella G, Briuglia S, Dallapicola B 

(2003). Description, nomenclature and mapping of a novel cerebello-renal syndrome with molar 

tooth malformation. Am J Hum Genet  73:663-70. 

Valente EM, Silhavy JL, Brancati F, Barrano G, Krishnaswami SR, Castori M, Lancaster MA, 

Boltshauser E, Boccone L, Al-Gazali L, Fazzi E, Signorini S, Louie CM, Bellacchio E. 

International Joubert Syndrome Related Disorders Study Group, Bertini E, Dallapiccola B, 

Gleeson JG (2006). Mutations in CEP290, which encodes a centrosomal protein, cause 

pleiotropic forms of Joubert syndrome. Nat Genet 38:623-5. 

Valente EM, Brancati F, Dallapiccola B (2008). Genotypes and phenotypes of Joubert syndrome 

and related disorders. Eur J Med Genet 51:1-23. 

Van Bogaert L, Martin L (1974). Optic and cochleovestibular degeneration in the hereditary ataxias. 

I. Clinicopathological and genetic aspects. Brain 97:15-40. 

Van Coster R, Lombres A, De Vivo DC, Chi TL, Dodson WE, Rothman S, Orrechio EJ, Grover W, 

Berry GT, Schwartz JF(1991). Cytochrome c oxidase-associated Leigh syndrome: phenotypic 

features and pathogenetic speculations. J Neurol Sci 104:97-111. 

Van Erven PM, Gabreëls FJ, Ruitenbeek W, Renier WO, Fischer JC (1987). Mitochondrial 

encephalomyopathy. Association with an NADH dehydrogease deficiency. Arch Neurol 44:775-8. 

Van der Brink DM, Brites P, Haasjes J, Wierzbicki AS, Mitchell J, Lambert-Hamill M, de Belleroche 

J, Jansen GA, Waterham HR, Wanders RJ (2003). Identification of PEX7 as the second gene 

involved in Refsum disease. Am J Hum Genet 72:471-7. 

Van Goethem G, Luoma P, Rantamäki M, Al Memar A, Kaakkola S, Hackman P, Krahe R, Löfgren 

A, Martin JJ, De Jonghe P, Suomalainen A, Udd B, Van Broeckhoven C (2004). POLG mutations 

in neurodegenerative disorders with ataxia but no muscle involvement. Neurology 63:1251-7. 

Vanier MT, Susuki K (1998). Recent advances in elucidating Niemann- Pick C disease. Brain 

Pathol 8:163-74. 



Referências 
 

188 

Vilarinho L, CardosoML Gaspar P, Barbot C, Azevedo L, Diogo L, Santos M, Carrilho I, Fineza I, 

Kok F, Chorão R, Alegria P, Martins E, Teixeira J, Cabral Fernandes H, Verhoeven NM, 

Salomons GS, Santorelli FM, Cabral P, Amorim A, Jakobs C (2005). Novel mutations in 21 

patients with L-2-hydroxiglutaric aciduria of Portuguese origin. Human Mutation  26:395-6. 

Watanabe M, Sugai Y, Concannon P, Koenig M, Schmitt M, Sato M, Shizuka M, Mizushima K, 

Ikeda Y, Tomidokoro Y, Okamoto K, Shoji M (1998). Familial spinocerebellar ataxia with 

cerebellar atrophy, peripheral neuropathy, and elevated level of serum creatine kinase, γ-

globulin, and α-fetoprotein. Ann Neurol 44:265-9. 

Willems JL, Monnens LA, Trijbels JM, Veerkamp JH, Meyer AE, van Dam K, van Haelst U (1977). 

Leigh encephalomyelopathy in a patient with cytochrome c oxidase deficiency in muscle tissue. 

Pediatrics 60:850-7. 

Willems PJ, Van Roy BC, Kleijer WJ, Van der Kraan M, Martin JJ (1993). Atypical clinical 

presentation if ataxia-telangiectasia. Am J Med Genet 45:777-82. 

Wilson RB, Roof DM (1997). Respiratory deficiency due to loss of mitochondrial DNA in yeast 

lacking the frataxin homologue. Nat Genet 1:352-7. 

Winterthun S, Ferrari G, He L, Taylor RW, Zeviani M, Turnbull DM, Engelsen BA, Moen G, Bindoff 

LA (2005). Autosomal recessive miochondrial ataxic syndrome due o mitochondrial polymerase 

gamma mutations. Neurology 64:1204-8. 

Zadikoff C, Lang AE (2005). Apraxia in movement disorders. Brain 128:1480-97. 

Zhu Z, Yao J, Jonhs T, Fu K, DeBie I, Macmillan C, Cuthbert AP, Newbold RF, Wang J, Chevrette 

M, Brown GK, Brown RM, Shoubridge EA (1998). SURF-1 encoding a factor involved in the 

biogenesis of cytochrome oxidase, is mutated in Leigh syndrome. Nat Genet 20:337-43. 

 



 

 

 
 

ANEXOS 



 

 



Anexos 

191 

ABREVIATURAS MAIS UTILIZADAS NO TEXTO 

 
 

         ABL  abetalipoproteinemia 

ADN  ácido desoxiribonucleico 

AFP  α-fetoproteina 

AOA  ataxia com apraxia ocular 

AOA1  ataxia com apraxia ocular 1 

AOA2  ataxia com apraxia ocular 2 

AOAX  ataxia com apraxia ocular sem locus conhecido 

APTX  aprataxina 

ARCA  ataxia cerebelosa autossómica recessiva 

ARSACS ataxia espástica autossómica recessiva de Charlevoix- Saguenay 

A-T  ataxia-telangiectasia 

ATLD  ataxia – telangiectasia like disorder 

ATM  AT mutado 

α-TTP  proteína de transferência do α-tocoferol 

AVED  ataxia por défice isolado de vitamina E 

CDG  glicoproteínas deficientes em carbohidratos 

CTX  xantomatose cerebrotendinosa 

CYP27  esterol 27-hidroxilase 

DSBR  reparação de quebra em cadeia dupla 

EOCA-HA ataxia cerebelosa de início precoce com hipoalbuminemia  

EOCARR ataxia cerebelosa de início precoce com reflexos conservados 

FRDA  ataxia de Friedreich 

HMSNCA neuropatia sensitivo-motora hereditária associada a atrofia cerebelosa 

HPC  hipoplasia pontocerebelosa 

IOSCA  ataxia espinocerbelosa de início na infância 

ISOD  défice isolado de sulfitoxidase 

JBTS  síndrome de Joubert 

L-2-HG acidúria L-2-hidroxiglutárica 

LDL  lipoproteínas de baixa densidade 

MIRAS  síndrome de ataxia recessiva mitocondrial 

MRE11A proteína 11 de recombinação meiótica 

MRI  ressonância magnética nuclear 

MSS  síndrome de Marinesco- Sjögren 
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MTP  proteína de transferência de triglicerídeos microssomais 

NPC  doença de Niemann-Pick 

OMA  apraxia oculomotora 

PCARP ataxia de cordões posteriores e retinite pigmentar 

PDH  piruvatodesidrogenase 

PEX7  peroxina 7 

PhyH  fitanoil CoA-hidroxilase 

POLG  polimerase γ 

RD  doença de Refsum 

SACS  sacsina 

SANDO ataxia sensorial, neuropatia, disartria, oftalmoparesia 

SCA2  ataxia espinocerebelosa tipo 2 

SCAN1 ataxia espinocerebelosa com neuropatia axonal 

SETX  senataxina 

SSBR  reparação de quebra em cadeia simples 

TDP1  fosfodieasterase tirosil -ADN 1 

VLDL  lipoproteínas de baixa densidade 

VOR  reflexo vestibuloocular 

VWM  vanishing-white-matter 

XP  xeroderma pigmentosum 
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RECOLHA DE DADOS CLÍNICOS E INVESTIGAÇÃO DE ATAXIAS RECESSIVAS 

 
Este estudo baseou-se no registo de 333 doentes, correspondendo a 230 famílias com 

ataxias recessivas, provenientes da consulta de neurologia pediátrica do Hospital de 

Crianças Maria Pia e do rastreio populacional de ataxias hereditárias e paraparésias 

espásticas, entre 1993 e 2004. 

Apresentamos aqui a grelha que serviu de base ao trabalho de levantamento das 

informações clínicas e dos exames complementares nos centros de saúde e nos arquivos 

hospitalares. 

Em anexo e como complemento fica também uma proposta de protocolo de investigação, 

a utilizar segundo o critério de idade definido. 

 
AT AX I AS  R E CE SS I V AS  

Nome  
Processo  
Morada  
Telefone  

Sexo  Cornos anteriores  
Data de nascimento  Neuropatia  
Concelho  Miopatia  
Distrito  Outras neurológicas  
Estado civil  Escoliose  
Profissão  Pés cavos  
Filhos  Alt. respiratórias  

Ano de início  Microcefalia  
Ano de morte  Macrocefalia  
Ano cadeira de rodas  Atraso estato-ponderal  
Observação  1ª  Dismorfia  
Observação última  Organomegalias  
História familiar  Alt. hepáticas  
Consanguinidade  Alt. renais  
Origem da família  Alt. endócrinas  

Ataxia  Alt. cutâneas  
Atraso mental  Alt. cardíacas  
Demência  Alt. hematológicas  
Epilepsia  Outras gerais  

Mioclonias  Bioquímica  
Atrofia óptica  Estudo metabólico  
Apraxia do olhar  Enzimologia  
OEP  EEG  
Estrabismo  EMG  
Nistagmo  Potenciais evocados  
Amaurose  Imagem  
Cataratas  Biópsia de pele  
Retinite pigmentar  Biópsia de Músculo  
Surdez  Biópsia de nervo  
Piramidal  Vitamina E  
Distonia  Est. cadeia respiratória  
Coreia/atetose  Est. molecular  
Parkinson  Repeats  
Cordonal  Outros  
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PROPOSTA DE PROTOCOLO DE INVESTIGAÇÃO DE ATAXIAS RECESSIVAS  

 
Colheita de sangue para análises gerais 

α-fetoproteína 

Albumina 

Colesterol, triglicerídeos  

Apolipoproteina A, B 

Electroforese das lipoproteinas  

Vitamina E  

Imunidade humoral e celular  

Pesquisa de quebras cromossómicas 

Cromatografia de aminoácidos e ácidos orgânicos 

Lactato e piruvato 

Amónia 

Ácido fitânico  

Pesquisa de acantócitos  

Ácidos gordos de cadeia muito longa 

Arylsulfatase +Galactocerebrosidase 

Estudo da esterificação do colesterol 

RMN encefálica 

Exame oftalmológico: 

 acuidade visual 

 cataratas 

 degenerescência pigmentar da retina 

 degenerescência macular 

 estrias mielínicas 

 ERG 

Exame neuropsicológico 

Avaliação de audição /PEA 

Exame cardiológico: 

 ECG 

 Ecocardiograma 

EMG / PESS 

Registo de movimentos oculares 

Biópsia de músculo e nervo 

Colheita de sangue para genética molecular   


