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It was, he said, a constitutional and family evil,  

and one for which he despaired to find a remedy 

(The fall of the house of Usher - Edgar Allan Poe) 



 
    I. Resumo 

 
 

A degeneração neuronal (DN) é um fenômeno complexo, induzido por diversos fatores e 

presente em várias doenças neuropsiquiátricas tais como a doença de Alzheimer, doença 

de Fahr (DF) e esclerose lateral amiotrófica (ELA). No entanto, pouco se conhece sobre 

os fatores de risco genético para doenças neurodegenerativas. Atualmente tenta-se definir 

os painéis moleculares genéticos relacionados com a DN através do uso de diversas 

técnicas de biologia molecular e de bioinformática. O propósito deste estudo é utilizar 

várias dessas técnicas para investigar polimorfismos genéticos em doenças que se 

apresentem com DN, tais como a DF e a ELA. Análises de ligação em famílias com DF 

sugerem a presença de heterogeneidade genética, clínica e de neuroimagem, mesmo 

dentro da mesma família. Durante a caracterização deste processo foi identificado mais 

uma família com DF possivelmente ligada ao cromossomo 14 e um novo gene intitulado 

TULIP1. Além disso, com o auxílio de análise paramétrica e não paramétrica foi 

mapeado o gene no cromossomo 20 para uma extensa família com ELA. Após a 

identificação da mutação propriamente dita foi possível simular as alterações 

tridimensionais na estrutura da proteína sintetizada pelo gene mutado. Esses estudos 

sugerem que diversos grupos de genes atuam no processo de DN. 

 

 
 

 
 

 
Palavras chave: Degeneração neuronal, polimorfismos, bioinformática, Doença de 
Alzheimer, Doença de Fahr, Esclerose lateral amiotrófica. 
 



 
 
 
 
    II. Abstract 

 
 

Neuronal degeneration (ND) is a complex phenomenon induced by various causes and 

present in several neuropsychiatric disorders, such as Alzheimer�s disease (AD), Fahr�s 

disease (FD) and amyotrophic lateral sclerosis (ALS). However, there is little data about 

the genetic risk factors for neurodegenerative disorders. There is a current interest in 

defining the molecular basis of ND using various techniques of molecular biology and 

bioinformatics. The aim of our group is to use these techniques to investigate the genetic 

polymorphisms involved in diseases presenting ND, such as FD and ALS. Linkage 

studies in families with FD suggest genetic, clinical and neuroimaging heterogeneity, 

even within the same family studied. During this process we identified one more family 

possibly linked to the chromosome 14 and a new gene called TULIP1. Studying families 

with a late onset form of ALS we were able to help mapping the causing gene at the 

chromosome 20 using both parametric and non-parametric linkage analysis. After 

identifying the mutation we simulated tri-dimensional changes caused by the mutation. 

These studies suggest that various genes act in the DN process.  

 

 
 
 
 

 
 
Key words: Neuronal degeneration, polymorphisms, bioinformatics, Alzheimer�s 
disease, Fahr�s disease and amyotrophic lateral sclerosis. 
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   III. Introdução geral 
 

Graças à abordagem multidisciplinar usada para o estudo dos ácidos nucléicos, já 

se pode analisar rapidamente sequências de DNA através de diversas técnicas para a 

identificação de polimorfismos de base única (�single nucleotide polymorphisms�- ou 

SNPs), tais como a reação em cadeia da polimerase (�polimerase chain reaction� ou 

PCR), sequenciamento automático, PCR em tempo real, microarrays, pyrosequencing e 

biosensores para DNA (Geschwind et al, 2000; Nishimura et al, 2002; Brito Silva, 2004). 

Além disso, a informática teve uma importância fundamental na agilização desse 

processo, permitindo a análise de múltiplos dados simultaneamente, usando algorítimos 

complexos e permitindo um melhor entendimento de diversas doenças monogênicas, mas 

principalmente das de heranças multifatorial e poligênica (Perez-Iratxeta et al, 2002). 

O sequenciamento do Genoma humano disponibilizou na world wide web a 

compilação e o armazenamento de fragmentos de DNA, RNA e cDNA, auxiliando a 

localização de genes e regiões candidatas para diversas doenças humanas. A maioria 

destes bancos de dados são de livre acesso público, como o National Center for 

Biotechnology Information (NCBI), o �golden path� da Universidade da Califórnia em 

Santa Cruz (UCSC) e Ensembl. Outros apresentam dados adicionais e pertencem a 

empresas privadas, como a Celera (Barnes et al, 2002).  

Além disso, já se pode analisar os efeitos de variações em sequências de DNA na 

estrutura final da proteína sintetizada através do uso de técnicas de simulação e 

modelagem proteômicas para se estudar as repercussões finais dos SNPs (Linding et al, 

2003). 

 



Através de um estudo multi-cêntrico entre a UFPE, UCLA e USP foi possível 

fazer uso de diferentes tipos de técnicas de biologia molecular e de bioinformática para 

melhor compreender os painéis moleculares envolvidos com o processo de degeneração 

neuronal (DN). Esse é um fenômeno complexo tanto em relação às suas causas (i.e.: 

morte celular, desestruturação de cito-esqueleto, déficit de transporte intracelular, invasão 

por microorganismos) quanto nas repercussões que possa vir a ter, com diversas 

manifestações clínicas (Crosby et al, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Objetivos 

4.1. Objetivo geral: 

Analisar polimorfismos em DNA, simulação proteômica e painéis moleculares em 

modelos de degeneração neuronal. 

4.2. Objetivos específicos: 

1) Realizar estudo de Ligação e sequenciamento em DNA de famílias com depósitos 

de cálcio idiopático em gânglios da base (Doença de Fahr). 

2)  Utilizar programas de Ligação e simulação proteômica para identificação de 

genes responsáveis por quadros compatíveis com esclerose lateral amiotrófica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Revisão bibliográfica 

A DN está presente em vários distúrbios neurológicos, psiquiátricos e infecciosos. 

Essas doenças apresentam sinais e/ou sintomas progressivos, com um amplo espectro de 

idade de início e apresentando lesões de distribuição anatômica variada (Crosby et al, 

2003). 

Transtornos que cursam com DN, tais como a doença de Alzheimer (DA), doença 

de Fahr (DF) e esclerose lateral amiotrófica (ELA), apresentam evolução progressiva, 

provocando lesões irreversíveis e que já foram bem caracterizadas em análises anátomo-

patológicas e radiológicas (Geschwind et al, 1999, Nishimura et al, 2004a; Nishimura et 

al, 2004b). 

Estudos recentes mostram que a DN ocorre mesmo em transtornos 

neuropsiquiátricos que até então eram tidos como passíveis de remissão completa, tais 

como o transtorno bipolar e depressão maior, onde não se imaginava que ocorresse morte 

de células nervosas com a progressão da doença (Oliveira et al, 1998, 2000ª, 2000b; 

Fertuzinhos et al, 2004). No entanto, o uso de técnicas cada vez mais sensíveis de 

expressão gênica, neuroimagem e histologia mostram que alterações sutis ocorrem com 

evidências convincentes de DN associada (Rajkowska et al, 2002). Isso ajudou a explicar 

o fato de que todas essas entidades nosológicas apresentam mudanças progressivas na 

forma de expressão dos sintomas ao longo dos diversos episódios apresentados pelo 

paciente e com piora do quadro geral ao longo dos anos, especialmente quando o devido 

tratamento não é seguido. Eventualmente dosagens cada vez maiores das medicações de 

efeito profilático são necessárias, sem obrigatoriamente ocorrer tolerância ou resistência 

(Oliveira 2000).  



 Pouco se conhece sobre a etiologia desses distúrbios, e a maioria deles apresenta 

herança poligênica e multifatorial.  

5.1. Fatores de risco genético para a forma tardia da Doença de Alzheimer. 

Já se sabe que o alelo ε 4 da Apolipoproteína E (APOE) é um importante fator de 

risco para a forma tardia da DA, modificando a evolução clínica do  quadro demencial, a 

resposta a agentes anti-colinesterásicos e modulando também modificações anatômicas e 

metabólicas detectáveis através de exames de neuroimagem (Small et al, 2000; Oliveira 

et al, 1997). Apesar da caracterização ampla do alelo ε4 como fator de risco para DA, há 

uma atual discussão sobre o valor de uso do genótipo da APOE como ferramenta na 

prática clínica bem como sobre as implicações éticas e sociais desse teste genético. No 

entanto, essa variante genética está longe de explicar todo o processo neurodegenerativo 

e vários outros polimorfismos têm sido associados com essa devastadora doença que se 

manifesta com déficit de memória e alterações de comportamento (Oliveira et al, 1997, 

1998, 1999a, 1999b; Nishimura et al, 2000, 2001, 2002, 2004). 

 

 

 

 

 

 



  Nossos achados em relação aos fatores de risco genético associados à forma tardia 

da DA no Brasil, com os respectivos níveis de significância, podem ser sintetizados na 

tabela seguinte. Na tabela abaixo pode-se identificar os polimorfismos analisados nos 

estudos caso-controle e em destaque os que apresentaram diferença significativa. 

Esses resultados reproduziram parte dos achados de autores que estudaram esses 

mesmos polimorfismos em populações diferentes da brasileira. As análises com os 

polimorfismos da APOE e 5-HTTLPR revelaram associação positiva. Por outro lado, não 

encontramos diferença significativa quando comparamos a frequência de polimorfismos 

dos marcadores DX1047, D10S1423 e BDNF entre afetados e controles. Isso sugere que 

alguns dos fatores de risco genético para a forma tardia da DA possa estar ligado a grupos 

étnicos específicos (Nishimura et al, 2002). 

 

5.2. Estudos de ligação em DNA de famílias com depósitos de cálcio idiopático em 
gânglios da base (Doença de Fahr). 
 

De forma semelhante, para os depósitos idiopáticos de cálcio em gânglios da base 

(DF), uma doença neuro-psiquiátrica ainda pouco conhecida e caracterizada por 

Parkinsonismo e alterações comportamentais, foi descrito apenas um locus candidato no 

   Polimorfismos                             Nível de significância                                     Referência 

APOE (alelo ε4)                                p<0.05                          Oliveira JRM, Lima-Filho JL,  et al, 1997 

5-HTTLPR (alelo s)                          p<0.05                          Oliveira et al, 1998 

APOE ε4 +5-HTTLPR                      p<0.05                         Oliveira et al, 1999 

DXS1047  (alelo 234bp)                    p>0.05                         Nishimura AL, Oliveira et al, 2000 

D10S1423 (alelo 202 bp)                  p>0.05                          Nishimura AL, Oliveira et al, 2001   

BDNF(C-270T)                                 p>0.05                          Nishimura AL, Oliveira et al, 2004 



cromossomo 14. No entanto, nenhum gene foi identificado e outras famílias já foram 

excluídas desta região (14q-IBGC1), sugerindo heterogeneidade genética. A 

heterogeneidade clínica e de neuroimagem também parece ser comum entre diferentes 

famílias e entre afetados da mesma família (Geschwind et al, 1999; Sobrido et al, 2002a, 

2002b; Brodaty et al, 2002). Esses pacientes apresentam um amplo espectro de sintomas 

motores e neuropsiquiátricos, incluindo parkinsonismo, tremor, convulsões e alterações 

de comportamento (psicose e/ou depressão). Os depósitos de cálcio podem também ser 

localizados no córtex, cerebelo e substância branca, evidenciados com o uso de 

tomografia computadorizada (TC) (Geschwind et al, 1999).  

Poucos são os estudos anatomopatológicos na DF, e pela primeira vez 

apresentamos aqui imagens de lâminas de cérebro de um dos pacientes da família FB2 

estudada por Oliveira et al, (2004) (Figura 1). Uma análise semelhante na família FP5 foi 

recentemente publicada (Manyam et al, 2001). 

Inclusive na cidade de Recife já foram descritos casos de calcificações intra-

cranianas possivelmente compatíveis com o espectro da DF (Gonçalves e Silva, 1999). 

 

 

 

 

 

 



   

   
 

 

 

 

 

A heterogeneidade clínica e genética é um fenômeno comum em vários 

transtornos neuropsiquiátricos. Recentemente, Oliveira et al, (2004) descreveram 

heterogeneidade genética na DF, além de mostrarem uma família de origem espanhola 

possivelmente ligadas ao locus IBGC1.  

O locus IBGC1 foi excluído em 5 das 6 famílias estudadas, sugerindo que não 

seja o mais comum dessa síndrome, apesar de ter sido o primeiro descrito. Essa 

heterogeneidade genética não é surpreendente, dada a heterogeneidade clínica das 

B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) 

 

Figura 1. A) Família FB2: Esta é uma família americana de origem
sueca. Um estudo detalhado deste heredograma foi inicialmente 
publicado em 1977, do qual 3 já faleceram (I-2, II-1 and II-3). Uma 
análise patológica foi realizada em um destes pacientes (II-1), 
confirmando o padrão típico de calcificação. Nossa mais recente análise
incluiu 11 indivíduos afetados, com idades variando entre 15 e 67 anos
de idade, um não afetado e cinco sem definição. A apresentação clínica
das gerações II e III é consistente com demência, distúrbios da fala (ie.: 
palilalia), coréia e marcha cambaleante. TCs mostram extensas áreas de 
calcificação intracranianas, especialmente em gânglios da base, córtex 
cerebral e cerebelo. Na descrição original, seis membros da geração III
apresentaram calcificação, mas eram assintomáticos (idades entre 12-
23). Em exames mais recentes, três destes afetados (idades entre 36 e 47) 
apresentavam discurso prejudicado, palilalia, tremor e bradicinesia. A 
geração mais jovem (IV) não estava disponível na publicação original e
é aqui descrita pela primeira vez. B) Calcificações (em azul) presentes 
em uma amostra de cérebro da paciente II-1. C) Detalhe magnificado das 
calcificações presentes em uma amostra de cérebro da paciente II-1. 
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famílias afetadas. Dentro da mesma família, alguns indivíduos podem apresentar 

predominantemente síndrome parkinsoniana, enquanto outros manifestam transtornos  

hipercinético. Em outras famílias a maioria dos indivíduos portadores de depósito de 

cálcio em gânglios da base são assintomáticos. Dentro da família FY1, a maior já descrita 

até então, há uma importante variabilidade relativa aos sintomas, desde funções 

executivas, psicose, distonia e parkinsonismo, sugerindo que um mesmo gene pode estar 

relacionado com diferentes fenótipos (Geschwind et al, 1999).  

Não conseguimos excluir a família FS4 em relação ao locus IBGC1. Na verdade, 

o lod score foi igual ao máximo obtido em simulação de ligação em uma família deste 

tamanho. Esse é consistente com possível linkage e ajudou a estreitar a região candidata 

para 10.9 cM entre os marcadores D14S1014 e D14S989, podendo ainda haver uma 

chance de que esse resultado seja um falso positivo. Essa família apresenta um alto grau 

de heterogeneidade clínica, incluindo indivíduos assintomáticos, apesar de apresentarem 

extensas calcificações em gânglios da base e substância branca. Assim, as calcificações 

são mais um marcador da doença que o fator causal dos sintomas clínicos. Por isso é 

necessário o uso das TCs para classificar os pacientes com o fim de se evitar falso 

positivo ou comorbidades baseadas apenas em sinais e sintomas isoladamente. 

A região IBGC1 contém mais de 100 genes conhecidos e genes preditos. A 

identificação de famílias com IBGC ligadas ao cromossomo 14q podem auxiliar a 

estreitar a região candidata para permitir uma mais eficaz busca de genes nestas famílias 

e eventualmente definir os mecanismos etiológicos desta rara forma de neurodegeneração 

focal, fornecendo dados sobre as diferentes vias que levam à disfunção dos gânglios da 



base, tais como parkinsonismo, distonia e transtornos neuropsiquiátricos. Dentro desta 

região candidata, identificamos recentemente o gene TULIP 1(Schwarzbraun et al, 2004). 

 

5.3. Identificação de regiões candidatas e genes para esclerose lateral amiotrófica. 
 
 

As diversas formas de degeneração do neurônio motor também são um grupo 

heterogêneo composto de entidades nosológicas diversas, tais como a ELA, atrofia 

muscular progressiva, paralisia bulbar progressiva e esclerose lateral primária. A ELA, 

por exemplo, apresenta sintomas de déficit de força, fasciculação associada à 

hiperreflexia e espasticidade, sendo a forma mais comum de doença do neurônio motor 

de início na fase adulta (Nishimura et al, 2004a). Apenas 1 a 2% dos casos de ELA têm 

uma causa genética provada, sugerindo que vários fatores estejam envolvidos na etiologia 

desse transtorno. Cerca de 10% do casos são formas familiares e vários loci já foram 

ligados a essa doença. Até então, apenas 2 genes foram identificados, sendo eles o Zinco-

Cobre superoxido dismutase (SOD1), localizado no cromossomo 21 (ALS1), e o gene 

Alsin, localizado no cromossomo 2q33 (ALS2). Formas autossômicas dominantes de 

ELA têm sido ligadas ao cromossomo 18q21 (ALS3), 9q34 (ALS4) e 15q15.1-

q21.1(ALS5).  Outras formas complexas de ELA associadas com demência fronto-

temporal também já foram descritas (Nishimura et al, 2004b). 

Em um estudo coordenado por Agnes Nishimura e Mayana Zatz da USP, e 

realizado em colaboração com a UCLA, pudemos estudar uma família brasileira com 

afetados por ELA em diversas gerações. Nesse caso tivemos a chance de usar duas 

técnicas de bioinformática para auxiliar na localização de uma região candidata, na 



definição do gene propriamente dito e posteriormente na avaliação das possíveis 

alterações estruturais na proteína VAMP, localizada no cromossomo 20.  

A primeira técnica utilizada foi o SIMWALK, um software que permite análise de 

ligação paramétrica e não paramética de estudos de ligação de forma rápida e com 

precisão equivalente ao de programas tais como LINKAGE e GENEHUNTER. O 

SIMWALK realiza uma análise tipo Markov-Monte Carlo, avaliando estados de 

probabilidade de distribuição alélica onde cada um desses estados depende do evento que 

o precede. 

 Outra vantagem deste programa é que permite o estudo de famílias extensas com 

várias gerações que foram previamente genotipadas, diferentemente de outros programas 

limitados para o tamanho do heredograma (Nishimura et al, 2004a).  

Após o mapeamento da região candidata e da posterior localização do gene 

mutado, nós pudemos fazer uso de uma outra ferramenta de bioinformática para tentar 

prever as modificações provocadas pela mutação identificada. Duas versões da mesma 

proteína, com e sem a mutação, foram geradas usando os servidores 3-D PSSM (com 

resolução máxima de E-value de 1.7 e-8) e o �DOE fold recognition�, ambos da UCLA 

(Nishimura et al, 2004b). 

VI. Justificativas 

 

As doenças neurodegenerativas estão entre os principais problemas de saúde 

pública em todo o mundo (Crosby et al, 2003). A maioria delas apresentam um caráter 

crônico e progressivo associados a uma alta morbidade e mortalidade.  



A análise desenvolvida nesta tese pode auxiliar tanto na definição de métodos 

diagnósticos mais rápidos e eficazes como na melhor compreensão do fenômeno da DN, 

abrindo novas perspectivas para o tratamento baseado em evidências genéticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Manuscrito 1 (a ser submetido aos Arquivos de Neuropsiquiatria) 
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Resumo 

Introdução: As formas familiares idiopáticas de depósitos da Cálcio em gânglios da base 

(�Doença de Fahr�) são caracterizados por depósitos em gânglios da base e outras regiões 

do cérebro (documentada com o uso de tomografia computadorizada-TC), além de 

parkinsonismo e sintomas neuropsiquiátricos. Um grande heredograma de origem 

americana foi identificado e analisado em estudo de Ligação para a identificação de 

região cromossômica responsável por este fenótipo, identificando um locus no braço 

longo do cromossomo 14(IBGC1). Mais recentemente uma família espanhola foi também 

ligada a este lócus. Objetivo: Documentar TCs da família de origem espanhola 

recentemente ligada ao lócus IBGC1. Metodologia: Obtenção e análise de TCs através 

do programa de Neurogenética da Universidade da Califórnia, Los Angeles 

(UCLA).Resultados: As TCs de três membros desta família mostram extensos depósitos 

de Cálcio em gânglios da base, enquanto  uma criança de 8 anos de idade já apresenta 

pequenas calcificações pontuadas. Outra criança com idade semelhante apresentava TC 

negativa, mas sofria de epilepsia. Discussão: Considerando as evidências atuais que 

sugerem que os depósitos de Cálcio em gânglios da base estejam relacionados com 

sintomas neuropsiquiátricos comuns, é necessário explorar a hipótese do envolvimento 

deste transtorno neurodegenerativo focal na manifestação de transtornos de humor e 

psicose. Estudos genéticos e de neuroimagem serão fundamentais para definir genes ou 

polimorfismos comuns responsáveis por calcificações em gânglios da base. 

 

Palavras chave: Doença de Fahr, cromossomo 14, estudo de ligação, heterogeneidade 

genética. 



Familial forms of idiopathic basal ganglia calcification (Fahr�s disease).  
 

Abstract: 

Introduction: Familial Idiopathic Basal Ganglia Calcification (IBGC-�Fahr�s disease�), 

is characterized by basal ganglia and extra-basal ganglia calcifications (documented by 

computerized tomography-CT), parkinsonism and neuropsychiatric symptoms. A large 

family with IBGC was linked to a locus on chromosome 14q (IBGC1). More recently a 

Spanish family was also linked to this locus. Objective: To document the CTs from the 

Spanish family recently linked to the IBGC1. Methodology : Collection of  CTs through 

the Neurogenetics program of the Califórnia, Los Angeles (UCLA). Results: The CTs of 

three members of this pedigree show extensive deposits of calcium at the basal ganglia 

and a 8 year old child presented already punctiform deposits in basal ganglia. Her cousin, 

with similar age, presented negative CT but is currently developing epilepsy. Discussion: 

We reported and analyzed for the first time the CTs of this family. Considering the 

current growing body of evidence suggesting that the calcium deposits are related with 

common neuropsychiatric symptoms, it is necessary to explore the hypothesis of the 

involvement of this focal neurodegenerative disorder in the manifestation of mood 

disorders and psychosis. Genetic and neuroimaging studies will be fundamental to define 

genes or common polymorphisms responsible for basal ganglia calcifications.disorders.  

 

 

Key words: Fahr�s disease, chromosome 14, Linkage analysis, genetic heterogeneity. 

 

Introdução: 



As calcificações �do tipo Fahr� (calcificações estriatopallidodentato) são encontradas 

em cerca de 1-2 % dos pacientes que se submetem a um exame de neuroimagem1. 

Devido a um aumento no uso de técnicas de neuroimagem, especialmente da 

tomografia computadorizada (TC), as calcificações em gânglios da base são cada vez 

mais visualizadas precocemente 2. O termo �Doença de Fahr� (DF) tornou-se 

amplamente usado depois que Karl Theodor Fahr (1877-1945) descreveu uma 

autópsia de cérebro mostrando depósitos de cálcio microscópicos em gânglios da base 

em uma forma não familiar 3.  

Há uma tendência mais recente em se classificar como DF as formas familiares de 

deposição de cálcio idiopático em gânglios da base, com perfil endocrinológico normal 4, 

5, 6, 7.  No entanto, várias doenças sistêmicas, infecciosas e neurológicas podem levar à 

formação de calcificações em gânglios da base per se, como doenças comuns das 

paratireóides e de regulação de cálcio, atrofia dentatorubro-palidoinsular, esclerose 

tuberosa, lupus eritematoso sistêmico, toxoplasmose, encefalite, e doenças 

mitocondriais8. Isto sugere que TCs e exames complementares devem sempre ser obtidos 

para auxiliar na definição do estado fenotípico do quadro suspeito. 

A doença de Fahr é geralmente uma condição herdada caracterizada por depósitos 

de cálcio em gânglios da base e fora dos gânglios da base, parkinsonismo, distonia, ataxia 

e sintomas neuro-psiquiátricos como psicose e transtornos de humor 6. Epilepsia, tontura , 

vertigem e dores de cabeça são relacionadas com este transtorno neuro-psiquiátrico, com 

ampla heterogeneidade clínical entre diferentes famílias e mesmo dentro de uma mesma 

genealogia. A idade de início é tipicamente entre 30 e 60 anos, mas também já foram 

descritas crianças com DF7.  



Vários autores já descreveram famílias que apresentavam indivíduos com 

calcificações evidentes em TCs mas assintomáticas9. Estes depósitos freqüentemente se 

apresentam nos núcleos pálido, putamem, caudado e freqüentemente em tálamo, cerebelo 

e substância branca subcortical 7. Os depósitos são compostos de calcio, mas também 

com magnésio, ferro e manganês no espaço intra e extra-vascular, freqüentemente 

circundando capilares10. 

A primeira discrição de uma família com DF, sem distúrbio metabólico associado, 

foi feita por Foley e colaboradores em 1951. Desde então várias famílias foram 

descritas6. A maioria destas são formas autossômicas dominantes, mas de etiologia 

desconhecida. O primeiro lócus associado com a DF foi localizado no braço longo do 

cromossomo 14 (IBGC1) em uma grande genealogia Americana estudada por Dr Daniel 

Geschwind, do departamento de Neurologia da Universidade da California em Los 

Angeles(UCLA)10. Um lod score de dois pontos no valor de 3.37 foi localizado no 

marcador D14S1014, enquanto que um lod score multipoint máximo de 4.95 foi 

localizado entre os marcadores D14S75 e D14S306. O haplótipo mínimo comum e todos 

os afetados se extendia por 17.1 cM em uma região cromossômica localizada entre os 

marcadores D14S70 e D14S66, que foi posteriormente delimitado para 13.3 cM devido a 

uma recombinação em um dos membros da família com diagnóstico provável de DF. A 

diminuição da idade de manifestação dos primeiros sintomas sugerem antecipação. Uma 

outra genealogia, originalmente da Espanha, foi recentemente descrita como estando 

possivelmente ligada a este lócus, estreitando a região candidata (IBGC1)  para 10.9 

cM11.  



Outras famílias com DF foram excluídas da região candidata no cromossomo 14, 

indicando uma possível heterogeneidade genética.  Uma família da Austrália foi 

recentemente excluída do locus IBGC1. Esta apresentava 10 indivíduos com 

calcificações em gânglios da base, dois dos quais apresentavam sintomas de demência, 

parkinsonismo e transtorno de humor12. Estes autores discutem se deviam considerar cada 

um dos critérios clínicos associados com a doença separadamente, para diferenciar a DF 

da uma simples comorbidade. Um detalhe limitante é que alguns dos controles desta 

família eram jovens e eventualmente poderão vir a manifestar sintomas em um futuro 

próximo, mudando assim parte da análise e das conclusões.  

Recentemente nos excluímos este mesmo locus em famílias da China, Canadá, 

Alemanha e Estados Unidos11. 

Uma outra família com DF, sem a realização de estudo de ligação, foi 

recentemente descrita e a análise patológica revelou depósitos de α-sinucleina em 

oligodendrócitos, putamem e ponte13. Esta é uma proteína solúvel envolvida em atrofia 

de sistemas múltiplos, doença de Parkinson e demência com corpos de Lewi e nesta 

família em particular o fenômeno de antecipação também parece ocorrer, de forma 

similar à primeira famíla ligada ao cromossomo 14. As idades de manifestação dos 

primeiros sintomas variavam de 54 a 10 anos de idade. Os autores sugerem que a doença 

de Fahr possa ser também uma α-Sinucleinopatia, tal como a doença de Parkinson, 

doença de Alzheimer e atrofia múltipla sistêmica. Estudos adicionais sugerem também 

uma sobreposição do envolvimento da proteína TAU e componentes diferentes dos 

depósitos de β�amiloide, além de mudanças ateroscleróticas em pacientes com 

degeneração neurofibrilar difusa e calcificações 14, 15, 16, 17, 18,19. 



Exames imunoistoquímicos de calcificações intracranianas em pacientes com 

doença de Alzheimer, degeneração neurofibrilar difusa com calcificações, demência 

fronto temporal e doença de Parkinson mostra depósitos de proteínas de matriz ósseas 

não colagenosa, tais como osteocalcina, osteopontina, osteonectina and sialoproteina 1. 

A heterogeneidade clínica e genética é um fenômeno comum em vários trantornos 

neuropsiquiátricos. Recentemente descrevemos heterogeneidade genética na DF (Oliveira 

et al, 2004), além de identificar uma família de origem espanhola possivelmente ligados 

ao lócus IBGC111. Foram estudados quatro indivíduos afetados em três gerações desta 

genealogia, entre 8 e 63 anos de idade (ver figura 1). As manifestações clínicas no 

indivíduo I-1 incluía parkinsonismo, tremor, convulsões e alterações de comportamento, 

apesar dos sintomas serem sutis e de moderada intensidade. O indivíduo II-1, 

severamente afetado, apresentava bradcinesia, parkinsonismo, tremor, rigidez e 

lentificação psicomotora. Indivíduos II-4 e III-1 eram clinicamente assintomáticos. Os 

indivíduos I-2 e I-3 morreram aos 50 anos de idade, de doença cardiovascular e eram 

clinicamente assintomáticos. No entanto, I-2 era portador obrigatório.  

Objetivo:  

Documentar as TCs da família de origem espanhola recentemente ligada ao lócus 

IBGC1. 

Metodologia: Obtenção de TCs através do programa de Neurogenética da 

Universidade da Califórnia, Los Angeles (UCLA). 

 

Resultados:  



As TCs de três membros desta família (I-1, II-1, II-4, mostradas aqui pela 

primeira vez) mostravam extensos depósitos de Cálcio em gânglios da base, enquanto  

um menino de 8 anos de idade (III-I), filho de um afetado, já apresentava pequenas 

calcificações pontuadas. A prima de III-1, uma menina de 8 anos, O indivíduo III-2, que 

apresentava TC negativa, sofria de epilepsia (ver figura 1). 

 

Discussão: 

A descrição desta família é um exemplo claro da heterogeneidade clínica da DF, 

mesmo dentro de uma mesma genealogia. Os indivíduos III-1 e II-4 mostram que os 

depósitos se formam precocemente e que podem já estar extensamente distribuídos em 

várias regiões do cérebro antes de manifestarem os primeiros sintomas. Na verdade, o 

fato da irmã (II-4) do paciente II-1 ser apenas 2 anos mais jovem, com extensos depósitos 

de cálcio em gânglios da base e também com um depósito focal no limiar entre o córtex e 

a substância branca, e mesmo assim ser assintomática sugere que outros fatores 

ambientais e/ou genéticos podem controlar a manifestação dos sintomas propriamente 

ditos. Outra curiosidade é que estes irmãos apresentam um padrão de deposição de cálcio 

extremamente semelhante. A paciente I-1 apresenta extensos depósitos, mas com 

moderada manifestação sintomatológica, reforçando mais uma vez a possibilidade de 

interação entre fatores ambientais e outros genes que possam atuar na manifestação da 

DF. 

 

Análise neuropsicológicas combinada com estudos de neuroimagem funcional 

mostram que estes pacientes apresentam distúrbio seletivo de atenção, perseveração 



verbal e de memória declarativa. O uso de tomografia por emissão de pósitrons detectou 

metabolismo diminuído em gânglios da base, córtex frontal, temporal e parietal 20.  

Quase 50% dos pacientes com Doença da Fahr preenchem os critérios para 

transtorno obssessivo-compulsivo, transtorno bipolar, depressão maior e apresentam 

significativo comprometimento de funções fronto-executivas10. Os achados no exame 

cognitivo destes pacientes são similares aos de outras doenças degenerativas associadas 

com disfunção em gânglios da base 10. 

A DF já foi também associada com psicose esquizofreniformes, transtorno e 

personalidade, doenças afetivas e disfunção cognitiva frontal-subcortical 10. 

Para que tenhamos um entendimento mais preciso da DF é necessário também 

uma melhor caracterização clínica uma nosologia estabelecida para esta condição, 

especialmente me relação à causa das calcificações, em estudos multicêntricos que 

estejam estudando esta condição. Alguns autores ainda usam o termo �Doença de Fahr� 

em situações onde os depósitos de cálcio são devidos a síndromes endocrinológicas 

específicas21. Esta abordagem deve ser revista para facilitar a seleção de famílias e a 

exclusão/confirmação de regiões cromossômicas, tal como a do cromossomo 14. 

A região IBGC1 contem mais de 100 genes conhecidos e genes preditos. A 

identificação de famílias com IBGC ligadas ao cromossomo 14q podem auxiliar a 

estreitar a região candidata para permitir uma mais eficaz busca de genes nestas famílias 

e eventualmente definir os mecanismos etiológicos desta rara forma de neurodegeneração 

focal, fornecendo dados sobre as diferentes vias que levam à disfunção nos gânglios da 

base, tais como parkinsonismo, distonia e transtornos neuropsiquiátricos. Dentro desta 

região candidata, identificamos recentemente o gene TULIP 122. 



Atualmente estamos utilizando várias técnicas de sequenciamento para a identificação 

do gene mutado responsável pela DF, principalmente através da detecção de single 

nucleotide polymorphism ou SNPs.  

Os SNPs são uma das mais frequentes fontes de variação genética. Na maioria das 

vezes essas variações são inofensivas, pois não chegam a mudar o quadro de leitura, ou 

mesmo não mudam determinado aminoácido , já que o código genético é degenerado, 

onde frequentemente há mais de uma sequência de códons que codificam para o mesmo 

aminoácido. Mesmo assim, existem situações em que pequenas alterações na cadeia de 

DNA podem representar mudanças de aminoácidos na proteína (�nonsynonymous�), e 

assim provocar importantes mudanças na polaridade da mesma e na sua estrutura 

primária e secundária e terciária. Mudanças estruturais críticas podem ocorrer quando 

alguns aa específicos são alterados, como é o caso das substituições da Prolina, que 

apresenta conformação espacial restrita, quando comparada ao de outros aminoácidos 23.  

O sequenciamento do Genoma Humano disponibilizou na world wide web (WWW) a 

compilação e o armazenamento de fragmentos de diferentes formas de ácidos nucléicos 

como o Ácido Desoxirribonucléico (DNA), o Ácido Ribonucléico (RNA), as expressed 

sequence tags (ESTs) e o DNA complementar (cDNA), auxiliando a localização de genes 

e regiões candidatas para diversas doenças humanas. Estas seqüências estão depositadas 

em bancos de dados de livre acesso ao público, como o National Center for 

Biotechnology Information (NCBI-http://www.ncbi.nlm.nih.gov), o Goldenpath da 

Universidade da Califórnia em Santa Cruz (UCSC -http://www.genome.ucsc.edu) e o 

Ensemble. Outros apresentam dados adicionais e pertecem a empresas privadas, como a 

Celera . Além disso, já se pode analisar os efeitos de variações em sequências de DNA na 



estrutura final da proteína sintetizada através do uso de técnicas computacionais de 

simulação e modelação proteômicas, para se estudar as repercussões finais dos 

polimorfismos genéticos 24. 

Esta análise pode auxiliar tanto na definição de métodos diagnósticos mais rápidos e 

eficazes como na melhor compreensão desta condição neuro-psiquiátrica, abrindo novas 

perspectivas para o tratamento baseado em evidências genéticas.  
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Figura 1. A) Tomografia computadorizada de cérebro de pacientes da família FS4 mostrando depósitos de 

cálcio (seta vermelha). B) Heredograma da família FS4 com os padrões de haplótipos do estudo de ligação 

mostrando o padrão de segregação comum aos afetados. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Referências: 

 

1) Fujita D, Terada S, Ishizu H et al. Immunohistochemical examination on intracranial 

calcification in neurodegenerative diseases. Acta Neuropathol  2003;105(3):259-64. 

 

2) Sato Y. Basal ganglia calcifications in childhood. Semin Pediatr Neurol 

2003;10(1):96-102. 

 

3) Ogi S, Fukumitsu N, Tsuchida D, Uchiyama M, Mori Y, Matsui K. Imaging of 

bilateral striopallidodentate calcinosis.Clin Nucl Med 2002;27(10):721-4. 

 

4) Morishima T, Morita M, Kato T, Hoshino Y, Kimura H. Natural killer cell 

proliferation and circulating cytokines in patients with bilateral basal ganglia 

calcification. Eur J Neurol. 2002; 9(5):521-5. 

 

5) Morita M, Tsuge I, Matsuoka H, Ito Y, Itosu T, Yamamoto M, Morishima T. 

Calcification in the basal ganglia with chronic active Epstein-Barr virus infection. 

Neurology 1998; 50:1485-8. 

 

6) Sobrido MJa, Geschwind DH. 2002. Genetics of familial idiopathic basal ganglia 

calcification (FIBGC). In: Pulst S-M, editor. Genetics of Movement Disorders.  San 

Diego: Academic Press. p 443-448 



7) Sobrido MJb, Hopfer S, Geschwind DH. 2002. Idiopathic basal ganglia calcification.  

GeneReviews:  Genetic Disease Online Reviews. :www.geneclinics.org. 

 

8) Smits MG, Gabreels FJ, Froeling PG, de Abreu RA, Thijssen HO, Renier WO. 

Calcium-phosphate metabolism in autosomal recessive idiopathic strio-pallido-dentate 

calcinosis and Cockayne's syndrome. Clin Neurol Neurosurg 1983;85(3):145-53. 

 

9) Kobari M, Nogawa S, Sugimoto Y, Fukuuchi Y. Familial idiopathic brain calcification 

with autosomal dominant inheritance. Neurology 1997; 48(3):645-9. 

 

10) Geschwind DH, Loginov M, Stern JM.. Identification of a locus on chromosome 14q 

for idiopathic basal ganglia calcification (Fahr disease). Am J Hum Genet 1999; 65:764-

72. 

11) Oliveira JRM, Sobrido MJ, Hopfer S et al. Genetic heterogeneity in Familial 

Idiopathic basal Ganglia Calcification (�Fahr�s disease�). Neurology 2004, In Press. 

 

12) Lhatoo SD, Perunovic B, Love S, Houlden H, Campbell MJ. Familial idiopathic brain 

calcification�A new and familial alpha-synucleinopathy? Eur Neurol 2003; 49:223-6. 

 

13) Brodaty H, Mitchell P, Luscombe G, Kwok JJ, Badenhop RF, McKenzie R, 

Schofield PR. Familial idiopathic basal ganglia calcification (Fahr's disease) without 

neurological, cognitive and psychiatric symptoms is not linked to the IBGC1 locus on 

chromosome 14q. Hum Genet 2002; 110:8-14. 



 

14) Hishikawa N, Hashizume Y, Ujihira N, Okada Y, Yoshida M, Sobue G. Alpha-

synuclein-positive structures in association with diffuse neurofibrillary tangles with 

calcification. Neuropathol Appl Neurobiol 2003; 29(3):280-7. 

 

15) Langston JW, Sastry S, Chan P, Forno LS, Bolin LM, Di Monte DA. Novel alpha-

synuclein-immunoreactive proteins in brain samples from the Contursi kindred, 

Parkinson's, and Alzheimer's disease. Exp Neurol 1998; 154(2):684-90. 

 

16) Tanabe Y, Ishizu H, Ishiguro K, Itoh N, Terada S, Haraguchi T, Kawai K, Kuroda S. 

Tau pathology in diffuse neurofibrillary tangles with calcification (DNTC): biochemical 

and immunohistochemical investigation. Neuroreport 2000; 11(11): 2473-7. 

 

17) Terada S, Ishizu H, Tanabe Y, Takehisa Y, Haraguchi T, Hamaya K, Nose S, Sudo 

K, Kuroda S. Plaque-like structures and arteriosclerotic changes in "diffuse 

neurofibrillary tangles with calcification" (DNTC). Acta Neuropathol (Berl). 

2001;102(6):597-603. 

 

18) Tu PH, Galvin JE, Baba M, Giasson B, Tomita T, Leight S, Nakajo S, Iwatsubo T, 

Trojanowski JQ, Lee VM. Glial cytoplasmic inclusions in white matter oligodendrocytes 

of multiple system atrophy brains contain insoluble alpha-synuclein. Ann Neurol 1998; 

44(3):415-22. 

 



19) Yokota O, Terada S, Ishizu H, Tsuchiya K, Kitamura Y, Ikeda K, Ueda K, Kuroda S. 

NACP/alpha-synuclein immunoreactivity in diffuse neurofibrillary tangles with 

calcification (DNTC). Acta Neuropathol (Berl) 2002; 104(4):333-41.  

 

20) Hempel A, Henze M, Berghoff C, Garcia N, Ody R, Schroder J. PET findings and 

neuropsychological deficits in a case of Fahr's disease. Psychiatry Res 2001; 108(2): 133-

40. 

 

21) Morgante L, Trimarchi F, Benvega S. Fahr�s Disease. The Lancet 2002; 359:759. 

 

22) Schwarzbraun T, Vincent JB, Schumacher A, et al. Cloning, genomic structure, and 

expression profiles of TULIP1 (GARNL1), a brain-expressed candidate gene for 14q13-

linked neurological phenotypes, and its murine homologue. 

Genomics (2004) 84(3):577-86. 

 

23) Freudenberg-Hua Y, Freudenberg J, Kluck N, Cichon S, Propping P,  Nöthen M. 

Single Nucleotide Variation Analysis in 65 Candidate Genes For CNS Disorders in a 

Representative Sample of European Population. Genome Research. (2003) 13: 2271-

2276. 

 

24) Linding R, Jensen LJ, Diella R, Bork P, Gibson TJ, Russel RB. Protein disorder 

prediction. Structure (2003) 11: 1453-1459.    

 
 



 

 

 

 

 

Manuscrito 2 (Publicado no periódico NEUROLOGY)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Family FB2: This family is from North America, with Swedish ancestry. Detailed study 

of this multi generational pedigree has previously been reported.6  Since the first report of 

this family in 1977, three affected individuals are now deceased (I-2, II-1 and II-3). 

Pathological study was performed in one of these individuals (II-1), confirming the 

typical pattern of calcification.9 Our current analysis included 11 affected individuals, 

with ages ranging from 15 to 67, one unaffected and five members with unknown status. 

The clinical presentation in generation II and III consisted of dementia, speech 

impairment (slurred speech, palilalia), chorea and unsteady gait. Overall cognitive 

function and behavioral features were normal. CTs showed extensive intracranial 

calcifications including basal ganglia, cerebral cortex and cerebellum. In the original 

report6, six members of generation III had calcifications, but were asymptomatic (ages 

12-23). On most recent examination three of these affected individuals (ages 36-47) had 

symptoms, including slurred speech, palilalia, tremor and bradykinesis. The youngest 

generation (IV) was not available for the original report and is described here for the first 

time. 

Family FE12: This is a family of German origin that has not been previously reported. 

Six  affected members, spanning three generations with ages ranging from 13 to 72, were 

studied. All affected members presented with mild intermittent headaches with diffuse 

localization, of dull character, not associated with vomiting, photophobia, or neurological 

signs, responding to non-narcotic analgesics, at a frequency of once or twice a month. 

Subjects had episodic vertigo, lasting one to three minutes, usually following exertion or 

exercise and when lying down or on upward gaze. They did not fall and recovered 

spontaneously after resting. Duration 1-3 minutes and spontaneous recovery on rest. 



Diffuse headache is a common symptom among the affected individuals. Subjects  II-2 , 

II-3, III-1, III-2 and III-3 also complained of intermittent vertigo and dizziness. In the 

case of subjects II-2 and III-2 the dizziness was mild, unresponsive to medication, and 

occurred on upward gaze and when lying (supine). The CTs demonstrated extensive 

bilateral basal ganglia calcification. 

Family FL20: This family is of Chinese descent and has not been previously reported. 

Our analysis included six affected individuals and two cases with unknown status, with 

ages ranging from 30 to 71. Subject I-2 was demented and subject II-1 complained of 

memory problems and muscle cramping in the calves. Subject II-4 had clumsiness and II-

5 suffered from dizziness and muscle cramping of the back and neck. Subjects II-2 and 

II-3 appeared asymptomatic. The CTs displayed brain calcifications in basal ganglia, 

thalamus, dentate nucleus of the cerebellum, medial temporal lobes, corona radiata, 

centrum semiovale and bi-hemispheric subcortical white matter.    

Family FP5:  This family, previously described8, is of Irish-English ancestry. Our 

analysis included six affected individuals and two with unknown status, with current ages 

ranging from 34 to 75. Parkinsonian features including hypophonia, bradykinesia, rigidity 

and shuffling gait were described in patients III-1, III-10 and II-3. Patient III-3 showed 

cerebellar signs. CTs exhibited calcifications in the basal ganglia, thalamus, frontal lobes, 

white matter and bilateral caudate nuclei. This family has been re-analyzed in a more 

recent publication.9 Since the original publication in 1992, two affected individuals (II-3 

and III-5) are now deceased and have had pathological study confirming a typical pattern 

of calcification.  



Family FZ3: This family is from North America (Canada), probably with English and 

Scottish ancestry.  This family was previously described 7, FZ3 is now being investigated 

by ZKW, DBC, AJS and MH. At the present time the are sixteen individuals who on the 

most recent examination had basal ganglia calcifications of varied severity from only 

minimal calcifications limited to the basal ganglia to very severe and widespread 

calcifications including white matter, cerebellum and thalamus. Four of these individuals, 

ages ranging from 39 to 78, had normal examinations and three others were not available 

for personal examination, but were apparently free from symptoms by history.  Affected 

individuals presented mainly with focal or segmental dystonia, dysarthria, ataxia, chorea 

and postural tremor. Several of these patients had onset of symptoms such as 

blepharospasm or dystonia in childhood. Some behavioral disturbances were present but 

mainly related to the social disability due to the dystonia. Calcifications involving the 

basal ganglia, thalamus, cerebral white matter, and cerebellar nuclei were observed. 

Interestingly, subjects IV-3 and IV-16 had dystonia, but had no calcifications were 

detected on CT. 

Family FS4 : This is a Spanish family, identified by one of the authors (MB) , that has not 

been previously reported. Four affected individuals, with ages ranging from 8 to 63 

across three generations, were studied. Clinical manifestations in subject I-1 included a 

parkinsonian tremor, seizures, and behavioral abnormalities although symptoms were 

mild and subtle. Subject II-1, who was more severely affected, had bradykinesia, 

parkinsonism tremor, rigidity, and psychomotor slowing. Subjects II-4 and III-1 were 

clinically asymptomatic. Subjects I-2 and I-3 died at age 50, from heart disease without 

known neurological symptoms. However, I-2 is an obligate carrier. The CTs of three 



family members (I-1, II-1, II-4) demonstrated extensive bilateral IBGC, while the 

youngest subject (age 8), III-I, presented with small punctate calcifications . Subject III-2, 

who had a negative CT at 8 years of age, suffered from epilepsy. 
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Summary  
 

Basal ganglia calcification (striatopallidodentate calcifications) can be caused by 
several systemic and neurological disorders. Due to an increase use of neuroimaging procedures, 
calcifications of the basal ganglia are visualized more often and precociously. �Fahr type� 
calcification is a relatively common finding affecting 1-2% of patients undergoing diagnostic 
neuroimaging. Familial Idiopathic Basal Ganglia Calcification (IBGC), is characterized by basal 
ganglia and extra-basal ganglia calcifications, parkinsonism and neuropsychiatric symptoms. More 
recently one major family with IBGC, have been linked to a locus on chromosome 14q (IBGC1). 
Considering the growing body of evidence suggesting that basal ganglia calcification is associated 
with common neuropsychiatric symptoms, it is necessary to explore the possible involvement of 
this focal degenerative disorder in the manifestation of mood disorders and psychosis. Genetic and 
neuroimaging studies will be fundamental to define genes or common polymorphisms responsible 
for basal ganglia calcifications. 

 
Uniterms: Fahr�s disease, chromosome 14, Linkage analysis, genetic heterogeneity. 

1�Former post-doctoral fellow from the Neurology Department, University of California, Los 
Angeles. 
2 � Laboratory of Immune pathology Keizo Asami � Federal University of Pernambuco, Recife-
Pernambuco, Brazil. 
 
 
 
Resumo 
 

Depósitos de Cálcio em gânglios da base podem ser causados por diversas doenças sistêmicas e 
neurológicas. Estes estão sendo detectados mais frequentemente e precocemente, devido ao 
aumento do uso de procedimentos de neuroimagem. Calcificações do �tipo Fahr� são visualizadas 



em cerca de 1-2% dos pacientes examinados por exame de neuroimagem. As formas familiares 
idiopáticas de depósitos da Cálcio em gânglios da base são caracterizados por depósitos em em 
gânglios da base e outras regiões do cérebro, além de parkinsonismo e sintomas 
neuropsiquiátricos. Mais recentemente um grande heredograma de origem americana foi 
identificado e analisado em estudo de Ligação para a identificação de região cromossômica 
responsável por este fenótipo, identificando um locus no braço longo do cromossomo 14. 
Considerando as evidências atuais que sugerem que os depósitos de Cálcio em gânglios da base 
estejam relacionados com sintomas neuropsiquiátricos comuns, é necessário explorar a hipótese 
do envolvimento deste transtorno neurodegenerativo focal na manifestação de transtornos de 
humor e psicose. Estudos genéticos e de neuroimagem serão fundamentais para definir genes ou 
polimorfismos comuns responsáveis por calcificações em gânglios da base. 
 

Unitermos Doença de Fahr, cromossomo 14, estudo de ligação, heterogeneidade genética. 

Introduction 
 

The term �Fahr�s disease� became 

widely used after Karl Theodor Fahr 

(1877-1945) reported a brain autopsy 

showing microscopic calcifications in 

basal ganglia of a non familial case13. 

Due to an increase use of neuroimaging 

procedures, especially computerized 

tomographies (CTs), calcifications of the 

basal ganglia are visualized more often 

and precociously15. �Fahr type� 

calcification (striatopallidodentate 

calcifications) is a relatively common 

finding affecting 1-2% of patients 

undergoing diagnostic neuroimaging2. 

Several systemic, infectious and 
neurological disorders can lead to basal 
ganglia calcifications per se, such as 
known disorders of parathyroid hormone 
or calcium regulation, dentatorubro-
pallidoluysian atrophy, tuberous 
sclerosis, systemic lupus erythematosus, 
toxoplasmosis, encephalitis and 
mitochondrial diseases16. However, there 
is a recent tendency to label as �Fahr�s 
disease� only the familial idiopathic basal 
ganglia calcification (IBGC), with normal 
endocrinological profile11, 12, 17. CTs 
should be always obtained in order to 
define the phenotypic status of each 
subject (See figure 1). 

Familial IBGC is an inherited 
condition characterized by basal ganglia and 
extra-basal ganglia calcifications, 
parkinsonism, dystonia, ataxia and 
neuropsychiatric symptoms such as 
psychosis and mood disorders17. Epilepsy, 
vertigo, dizziness and headaches have been 
also correlated with this phenotype, 
presenting high variation of clinical outcome 
between families or even into the same 
pedigree. Age of onset is typically between 
30 and 60 years old, but children have been 
reported with IBGC18.  



Several authors reported families 
with various subjects presenting no clinical 
symptoms, but with calcifications already 
evident in neuroimaging 
analysis7.Calcifications affect globus pallidus, 
putamen, caudate and often also involve 
thalamus, cerebellum and subcortical white 
matter18. Mainly calcium, but also 
magnesium, iron and manganese deposits in 
the extra-cellular and extra-vascular space, 
often surrounding capillaries4. 

The first description of familial IBGC, 
without metabolic disorder, was done by 
Foley et al. in 1951. Since then, several other 
families have been reported17. Most of them 
display an autossomal dominant pattern of 
inheritance, but the etiology remains 
unknown. The first locus associated with 
IBGC (IBGC1) was found on the long arm of 
the chromosome 14 in a large 
multigenerational family studied by Dr Daniel 
Geschwind at the Neurology department of 
University of California, Los Angeles 
(UCLA)4. A maximum two-point LOD score of 
3.37 was obtained at marker D14S1014, and 
a maximum multipoint LOD score of 4.95 
was obtained between D14S75 and 
D14S306. The minimal haplotype shared by 
affected patients extended over a 17.1 cM 
region bounded by D14S70 and D14S66, 
which is potentially further narrowed to a 
13.3 cM region by recombinatinon observed 
in a patient with probable affected status. 
The decreasing age of onset across the 
generations also suggests anticipation. 
Another small kindred, from Spain, have also 
been reported as possibly linked to this 
locus, narrowing the candidate region to 10.9 
cM14.� 

Other families with IBGC have been 
excluded from the chromosome 14 region, 
indicating the possibility of genetic 
heterogeneity. An Australian pedigree, was 
recently excluded from the IBGC1 locus and 
it included 10 subjects with basal ganglia 
calcification, two of which had symptoms of 
dementia, parkinsonism and mood disorder1. 

The authors wonder if they should consider 
each of the clinical criteria that have been 
associated with the disorder as separate, but 
potentially overlapping disorders. They 
conclude that IBGC, dementia or cognitive 
findings including Parkinsonism may be 
considered as overlapping disorders or as 
phenotypic manifestation of a common core 
etiology. Another important detail is that a 
few of their controls are young and can 
eventually develop symptoms in a near 
future, changing part of the analysis and 
conclusions. We have also excluded this 
locus in families from China, Canada and 
Germany14, 17, 18. 

Another family with familial IBGC, in 
which linkage was not reported, presented 
pathological analysis revealing α-synuclein 
deposits in oligodentrocytes in the putamen, 
midbrain and pons9. This is a soluble protein 
involved in multiple system atrophy, 
Parkinson�s disease and dementia with Lewi 
bodies and there appeared to be a pattern of 
anticipation, similar to the first family linked to 
the IBGC1 locus, ranging from cases with the 
first symptoms at 54 years old to a possible 
affected with first symptoms at 10 years of 
age4, 22. The author suggests that familial 
IBGC might be also part of group of α-
Synucleinopathies as Parkinson and 
Alzheimer�s disease and multiple system 
atrophy. Other studies reinforce this 
molecular overlapping and also suggest an 
involvement of the TAU protein, non-β 
amyloid component and plaque-like 
structures and arteriosclerotic changes in 
patients with diffuse neurofibrillary tangles 
with calcification 6, 8, 20, 21, 23. 

Immunohistochemical examination 
on intracranial calcification of patients with 
Alzheimer�s disease, diffuse neurofibrillary 
tangles with calcifications, Frontal temporal 
dementia and Parkinson�s disease shows 
deposits of noncollagenous bone matrix 
proteins, such as osteocalcin, osteopontin, 
osteonectin and sialoprotein2. 



 

Overlapping with psychiatric symptoms 
 
Almost 50% of IBGC patients met 

standard clinical criteria for obsessive-
compulsive disorder, bipolar disorder, major 
depression or had significant impairment on 
tests of frontal-executive function4. Cognitive 
findings seen in IBGC parallel those seen at 
various stages in other degenerative 
conditions associated with basal ganglia 
disfunction4. 
IBGC have been also associated with 
schizophreniform psychosis, personality 
changes, mood disorders and frontal-
subcortical cognitive dysfunction4. 

Neurospychological analysis 
combined with functional neuroimaging 
Fahr�s disease detected patients with 
disturbed selective attention, cognitive 
flexibility, verbal persevaration and 
declarative memory. Reduced glucose 
uptake in PET was evident in basal ganglia, 
frontal, temporal and parietal cortex5.  

In order to have a clear 
understanding of the cause of brain 
calcifications there is also a need for a better 
clinical characterization and a better 
established nosology regarding the basal 
ganglia calcification�s etiology among 
different centers that are studying this 
disease. A few authors still refer as �Fahr�s 
Disease� to cases where the calcium 
deposits are due to a obvious 
endocrinological syndromes and this should 
be reconsidered in order to facilitate the 
process of families selection and the 
confirmation/exclusion of genetics candidate 
regions, such as the 1410. 



 
Animal models 

 
The origin of calcifications in the brain are still unknown, especially in the familial forms. 

Calcium deposits can be induced in rat brain after the systemic administration of kainic acid (a 
glutamatergic agonist). Curiously, the calcifications will show up at the sclerotic lesion but not in the 
liquefactive ones3. 

Studying decerebrated cats, Takakusaki et al (2003) reported that glutamatergic agonists 
(N-methil-D-aspartic acid and kainic acid) into the mesencephalic locomotor region (corresponding 
to the cuneiform nucleus) and the pedunculopontine tegmental nucleus induced locomotion19. 

The possibility that brain calcifications could be due to a defect in the biochemical 
pathways, such as kainic acid processing, is very interesting an maybe help to focus our attention 
in a smaller group of genes. 

The key message of this manuscript is that the genetics of IBGC is most likely polygenic 
but some families might have IBGC caused by mutations in similar genes. This will be helpful to 
understand this focal neurodegeneration and in a near future to allow a better diagnose, genetic 
counseling and eventually better treatment. 

 

 
 

Figure 1. CT scan showing calcifications in basal ganglia and cortex of a subject from a family with IBGC. 
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VII. Conclusões gerais 

Os resultados dos estudos de ligação em famílias com DF sugerem a presença de 

heterogeneidade genética, clínica e de neuroimagem, mesmo dentro da mesma família. 

Durante a caracterização deste processo conseguimos identificar mais uma família 

possivelmente ligada ao locus IBGC1.  

Ao estudarmos famílias com uma forma tardia de ELA nós conseguimos auxiliar 

no mapeamento do gene causador no cromossomo 20, e após a identificação da mutação 

propriamente dita, pudemos simular as alterações tridimensionais na estrutura dessa 

proteína usando técnicas de bioinformática, nestas duas etapas.  

Esses resultados sugerem que diversos grupos de genes atuam no processo de DN. 

Diversos aspectos éticos devem ser levados em consideração ao se aventar a 

possibilidade de usar algumas dessas técnicas, em especial as de detecção de 

polimorfismos, de forma rotineira na prática clínica. Essa preocupação se faz necessária 

pois a maioria das doenças estudadas neste trabalho apresentam limitadas alternativas de 

tratamento, além de que vários desses polimorfismos se mostram como fatores de risco 

genético apenas, sem penetrância completa, mas ao mesmo tempo dando um risco virtual 

para a manifestação de uma série de doenças devastadoras. 

Estudos adicionais de sequenciamento e funcionais serão necessários, e já estão 

em andamento, para uma compreensão final do mecanismo fisiopatológico dos modelos 

de DN aqui estudados. 

A própria terapia gênica tem se mostrado como uma abordagem com importante 

potencial para o tratamento de algumas dessas doenças, até mesmo a curto prazo.  
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Estudos com modelos animais mostram que ratos transgênicos para ELA que foram 

injetados com adenovírus preparados com insertos de fator de crescimento tipo insulínico 

(IGF-1) manifestaram lentificação da doença (Boillée et al, 2004) .  

Só com a identificação de cada um desses fatores de risco genético é que se 

conseguirá compreender melhor os mecanismos básicos da DN, e conseqüentemente 

tratar melhor os transtornos neuropsiquiátricos relacionados a esse fenômeno 

multifatorial.  
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