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Epilepsia
- novos desafios para o diagnóstico etiológico -

As causas da epilepsia na era pré-molecular

• Segunda metade século dezanove - aumento de
interesse na epilepsia e nas suas causas
• mais relevância aos aspectos neurológicos

• Inglaterra – publicações de vários livros
• Avanço da teoria de “possessão demoníaca” para
“causas de epilepsia”
• predisposição
• componentes excitatórios

As causas da epilepsia na era pré-molecular
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Onde é que nós estamos?
– A partir de 1995 – identificação de vários
genes relacionados com epilepsia
idiopática familiar
• Estudos em famílias cujos “pedigrees” tinham
um perfil de hereditariedade AD
• Conhecimento da variabilidade de expressão,
baixa penetrância e heterogenidade genética
• Reconhecimento de quadros de
hereditariedade mendeliana não AD: AR e
ligado ao X

Onde é que nós estamos?
– Omim (Online Mendelian Inheritance in
Man) – 385 entradas para epilepsia e 832
para convulsões
• 120 com gene identificado

Onde é que nós estamos?
• Classificação da epilepsia
– Epilepsia parcial ou generalizada
• Idiopática (inclui sindromas de hereditariedade mendeliana)
• Sintomática (secundária a conhecida ou suspeitada alteração
cerebral)
• Criptogénica (presume-se que venha a ser sintomática)

– Epilepsia e sindromas indeterminados que tanto
podem ser focais como generalizadas
– Situações relacionadas com convulsões

• Idiopáticas
– Epilepsias “puras” – monogénicas
• Convulsões neonatais benignas familiares
• Epilepsia do lobo frontal nocturna AD
• Epilepsia mioclónica severa da infancia ou s.
de Dravet
• Epilepsia mioclónica benigna do adulto

– Epilepsias “puras” – hereditariedade
complexa
• Epilepsia idiopática generalizada
• Epilepsia benigna parcial da criança

• Idiopáticas

Recent Patents on Epilepsy Genetics
Valerio Napolioni*2009

• Epilepsias sintomáticas
– Síndromes epilépticos
• Síndrome de West
• Síndrome Lennox-Gastaut

– Epilepsias progressivas mioclónicas
•
•
•
•
•
•

Doença Ulverricht-Lundborg
Atrofia dentato-rubro-palido-luisiana
Doença de Lafora
Citopatias mitocondriais
Lipofuscinose neuronal ceróide
Sialidose e d. de Gaucher

• Epilepsias sintomáticas

• Epilepsias sintomáticas
– Síndromes neurocutâneos
•
•
•
•

Complexo de esclerose tuberosa
Neurofibromatose
Síndrome de Sturge-Weber
Outros

– Outros doenças monogénicas onde a epilepsia é
predominante
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Síndrome de Angelman
D. Lisossomiais e s. de Menkes
Neuroacantocitose
D. peroxisomas, acidúrias, …
Porfiria
Epilepsia piridoxina dependente
S. de Rett (+ genótipos MECP2 e CDKL5)
D. do ciclo da Ureia
D. Wilson

• Epilepsias sintomáticas (continuação)
– Doenças com cromossomopatias estruturais
•
•
•
•
•

Síndrome de Down
Síndrome de X-Frágil
Síndrome Wolf-Hirschhorn (4p)
Cromossoma 15 isodicêntrico
Cromossoma 20 em anel

– Anomalias do desenvolvimento cerebral
(displasias corticais)
•
•
•
•
•
•
•

Hemimegalencefalia
Displasia cortical focal e variantes
Espectro de agyria-paquigiria em banda
Agenesia do corpo caloso
Polimicrogiria e esquizencefalia
Heterotopia nodular periventricular
Microcefalia

• Epilepsias sintomáticas (continuação)
– Esclerose do hipocampo e pré-natal ou peri-natal
sofrimento
• Encefalopatia hipoxico-isquémica
• Vacinação/imunização

– Traumatismos cerebrais/tumores/enfartes

• Epilepsias sintomáticas (continuação)
– Doenças imunológicas cerebrais
• LUPUS, Rasmussen encefalite

– Outras d. cerebrais
• Esclerose múltipla
• D. de Alzheimer

– Factores precipitantes
•
•
•
•
•
•

Febre
Sono
Desiquilíbrios metabólicos ou endocrinológicos
Drogas
Alcool e outros tóxicos
Espectro de agiria-paquigiria em banda

Onde é que nós estamos?
– Avalanche de canalopatias
• Doenças que decorrem do não funcionamento ou do
funcionamento anormal dos canais de iões; devem ser
agrupadas dependendo dos problemas que acarretam
–
–
–
–
–

Cardíacas
Esqueléticas
Auto-imunes
Musculares
Sistema nervoso central

• As causas são variadas: alterações físicas ou químicas
externas ao indivíduo ou não e mutações nas várias
subunidades e de vários tipos que provocam a
disfunção do canal

Onde é que nós estamos?

• Genes excitatórios de canais de iões
– Sódio
– Acetilcolina nicotinica
– Cálcio

BFNIS
ADNFLE
GEPS+
SMEI
JME
CAE

• Genes inibidores de canais de iões
– Potássio
– Cloro

BFNc1 e 2
ADPEAF
GEPS+
EA1
JME
CAE

Onde é que nós estamos?
– Genes excitatórios de canais de iões
• Estes canais são responsáveis por outras
patologias
– QT longo, s. de Brugada, migraine hemiplegica e
paralisias paroxísticas

• SCN1A
– SMEI
– 600 mutações
» 90% de novo
» 50% - proteína truncada e haploinsuficiencia
» Surgem na formação dos gâmetas ou pré-morula

• LGI-1
– APEAF – epilepsia AD do lobo temporo-lateral com sinais
auditivos
– Não é uma canalopatia, mas interfere indirectamente
nos canais de potássio

Onde é que nós estamos?
– Genes inibitórios de canais de iões
• Genes que interferem com os canais de
potássio e cloro
– Canais de potássio – estabilizadores de membrana
» KCNQ2 e KCNQ3 – predisposição para convulsões
neonatais benignas (primeiros meses de vida)

– Canais de cloro - Medeiam as respostas rápidas na
inibição
» GABAA subunidades – GeFS+, CAE e JME
» Receptor da Glicina – hiperplexia (anóxia neonatal)

Onde é que nós estamos?
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International League Against Epilepsy
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Da clínica ao diagnóstico, prognóstico e ac. genético
– Um teste só deve ser executado quando:
»
»
»
»
»
»
»

Fenótipo adequado
Elevada probabilidade do teste ser positivo
Utilidade para o próprio e/ou família
Prognóstico
Opções terapêuticas
Ac. genético
Opções reprodutivas
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Exemplo 1:
BFNS (convulsões benignas neonatais familiares) é
habitualmente benigna
AD com penetrância elevada
Pode ser “interessante” identificar uma mutação numa
subunidade de um canal de potássio
mas raramente é uma doença
suficientemente grave para afectar
as escolhas reprodutivas
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–

Um teste só deve ser executado quando:
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»
»

Fenótipo adequado
Elevada probabilidade do teste ser positivo
Utilidade para o próprio e/ou família
Prognóstico
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Exemplo 2:
GEFS+
Mutação missence no gene SCN1A – fenótipo variável
(desde convulsões febris a encefalopatia epiléptica)
Mutação truncada de novo no gene SCN1A – síndrome de
Dravet

O estudo molecular é útil para
orientação terapêutica, prognóstico
e opção reprodutiva

Da clínica ao diagnóstico, prognóstico e ac. genético
– Orientação de exames complementares de diagnóstico
»
»
»
»
»
»

História pré e peri-natal
História familiar
Exame objectivo
Avaliação electroencefalográfica
Exames imagiológicos (RMN CE)
Estudos moleculares

Da clínica ao diagnóstico, prognóstico e ac. genético
– Estudos moleculares

Da clínica ao diagnóstico, prognostico e ac. genético
– Estudos moleculares – novos desafios
 SNPs e CNVs
 São hoje consideradas, em muitas patologias, raras variantes em
doenças comuns
 Helbig descreveu pela primeira vez CNVs associadas a epilepsias
generalizadas idiopáticas
 Algumas são encontradas em pessoas saudáveis
 Algumas têm significado desconhecido
 Algumas são claramente deletérias
Delecção 15q13.3 – inclui o gene CHRNA7
Delecção 16p13.11 – epilepsia generalizada e focal

CNVs, especialmente microdelecções, têm tido um importante
contributo para o diagnóstico. A compreensão dos seus mecanismos
de acção podem ter um contributo nas opções terapêuticas

Da clínica ao diagnóstico, prognóstico e ac. genético

Dificuldades de aprendizagem/ADPM e epilepsia

Dificuldades de aprendizagem/ADPM e epilépsia
• Inicialmente – ADPM com epilepsia eram
secundários a alteração da função ou
estrutura cerebral
– Ex: sínd. de Rett, esclerose tuberosa, X-Frágil

Mas outras situações com ADPM grave não têm elevada prevalência
de epilépsia – sínd de Down antes da demência, sínd Prader-Willi

Dificuldades de aprendizagem/ADPM e epilépsia
• CNVs têm introduzido novas variáveis na
etiologia
– Microdelecções 16p13.11, 15q13.3 e 15q11.2

• Cada uma das alterações são raras mas mo
seu conjunto têm um significado importante
Shinawi et al (2011) atribui ao gene CHRNA7 (15q13.3) um importante
papel na codificação de uma sub-unidade do receptor da acetilcolina
nicotinica – haploinsuficiência
Se novos estudos confirmarem esta teoria pode a terapêutica com um
agonista para CHRNA7 (vareniclina) ser utilizada na epilepsia e nas
dificuldades de aprendizagem encontradas nos indivíduos com esta
delecção

Dificuldades de aprendizagem/ADPM e epilépsia
• Yeung et al
– Duplicação da região 14q12 – gene FOXG1
• ADPM e epilepsia
• Delecção na mesma região - Rett like

O facto de tanto a delecção como a duplicação produzirem fenótipos
patológicos parece haver um efeito de dosagem.

Dificuldades de aprendizagem/ADPM e epilépsia
• Síndrome de Rett
– MECP2
• 70% dos casos
• Delecção na mesma região - Rett like

– BDNF (brain-derived neutrophic factor)
• Regula a expressão do MECP2
• Polimorfismo Val66Met regula a idade de aparecimento da
epilepsia

– CDKL5
• S. Rett ou situações menos graves com ou sem epilepsia,
autismo, …
• Também no sexo masculino

– MEF2C
• 5q13.3q14
• Redução da expressão do MECP2
O progresso no síndrome de Rett tem identificado genes com um contributo
importante para a compreensão da relação fenótipo/genótipo das dificuldades de
aprendizagem/ADPM e a epilepsia
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Quadros clínicos e novas técnicas de
diagnóstico
CS, 16 years old
•
•
•
•
•
•

Perinatal asphyxia
Spasm on 1month of life
Severe development delay
Cytogenetic, clinical and biochemical studies – normal
Array CGH and CDKL5 - normal
Molecular study (MAGI2 gene – Toronto):

sequence variation c.4172G>a p.Gly1391 Val (not found in 300 controls)

Doenças neuromusculares

Doenças Neuromusculares
•As doenças neuromusculares envolvem alterações dos nervos e dos
músculos e incluem:
– Neuropatias periféricas adquiridas ou hereditárias
– Distrofias musculares tais como:
• Distrofia de Duchenne
• Distrofia muscular facioescapulohumeral (FSH)
• Distrofia muscular Limb-girdle
• Distrofia miotónica
– Miopatias inflamatórias e outras
– Myasthenia gravis
– Esclerose amiotrófica lateral (ALS ou doença de Lou Gehrig)
– Ataxias
– Paralisias periódicas
– Distrofias não miotonicas
– Outras doenças neuromusculares

Doenças Neuromusculares
•Para o diagnóstico etiológico das doenças neuromusculares é
necessário
Heredograma com 3 gerações
História pré, peri e pós natal
História familiar
Exame físico exaustivo
Observar familiares sempre que necessário
Exames coplementares
CPK
Electrodiagnostico: EMG (electromiografia) e condução do
nervo
Laboratório de neuropatologia: biopsia muscular, do nervo
e da pele.
Estudos moleculares

Doenças Neuromusculares
•Distrofia muscular de Duchenne
Hereditariedade ligada ao X recessiva
É um dos maiores genes conhecidos
Dois terços dos casos têm delecções permitindo um
diagnóstico pré-natal
A distrofina está habitualmente ausente
Sintomas habitualmente depois dos dois anos de vida
Cardiomiopatia dilatada (inicialmente pode ser hipertrófica ) e
erros de condução.
Vigilância periódica mesmo na ausência de patologia cardíaca.
Terapia genica tem tido avanços lentos mas promissores

Doenças Neuromusculares
•Distrofia muscular de Becker
Forma tardia de distrofia muscular de hereditariedade ligada
ao X recessiva
Mesmo gene da DMD
A distrofina está presente mas alterada
Sintomas variam muito de individuo para individuo e podem
iniciar-se na adolescência
Cardiomiopatia dilatada (inicialmente pode ser hipertrófica ) e
erros de condução.
Vigilância periódica mesmo na ausência de patologia cardíaca.

Doenças Neuromusculares
•Distrofia muscular de Becker

Doenças Neuromusculares
•Distrofia muscular de Emery-Dreifus
EMD1 – Emerin; Xq28
EMD2 – Lamina A/C; 1q21.2
Sexo masculino afectado, assim como algumas portadoras
afectadas nas formas ligadas ao X
Atrofia muscular lenta e progressiva, contracturas e doença
cardíaca (que agrava o prognóstico)
Arritmias ventriculares
Bloqueio atrioventricular
Cardiomiopatia dilatada

Doenças Neuromusculares
•Distrofia muscular de Emery-Dreifus

Doenças Neuromusculares
•Distrofia miotónica
Hereditariedade autossámica dominante
DMPK; 19q13.3
Repetição de trinucleotideos (CTG), cuja expansão se
correlaciona com a gravidade
Diagnóstico pré-sintomático
É a distrofia muscular mais frequente no adulto
As formas congénitas da doença resultam em morte neonatal
ou problemas respiratórios graves ao nascer e grave
“handicap” físicos e mental
Defeitos de condução (morte súbita)
Taquiarritmias
Cardiomiopatia (nas formas mais tardias)

Doenças Neuromusculares
•Distrofia niotónica

Doenças Neuromusculares
•Atrofia Muscular espinhal
Hereditariedade autossámica recessiva
SMN; 5q12.2-q13
Tipo I (Werdning-Hoffmann) – 0 aos 6 meses
Tipo II – antes dos 18 meses
Tipo III – depois dos 18 meses
Tipo IV – juvenil ou adulto
Cardiomiopatia dilatada e bloqueios

Doenças Neuromusculares
•Atrofia Muscular espinhal

Doenças Neuromusculares
•Miopatias metabólicas
Defeitos específicos do metabolismo estão aumentados nas
miopatias
Importância da investigação bioquímica e ultraestrutural para
o diagnóstico
As miopatias mitocondriais tem envolvimento muscular e/ou
neurológico, assim como alterações sistémicas:
Cardíacas
Hepáticas
…
Podem ser determinadas por genes nucleares (hereditariedade
mendeliana ) ou por mutações no DNA mitocondrial
(transmissão materna)

Doenças Neuromusculares
•Que diagnóstico?
Diagnóstico específico
Prognóstico
Informação clínica útil para a família
Opções terapêuticas
Risco de recorrência
Possibilidades de opções reprodutivas para o indivíduo ou
para a família

Doenças Neuromusculares
•Porquê um diagnóstico etiológico?
Benefícios para o doente

Abstenção de exames desnecessários
Possibilidade de tratamento
Acompanhamento apropriado
Vigilância das complicações associadas
Planeamento educativo

Doenças Neuromusculares
•Porquê um diagnóstico etiológico?
Benefícios para a família

Conhecimento do prognóstico a curto e a longo prazo
Acesso a acompanhamento e apoio institucional
Possibilidade de contacto com outras famílias em
situação similar
Aconselhamento genético

Doenças neurodegenerativas

Neurodegenerative
diseases
(NDD)

Doenças Neurodegenerativas
They include diseases such as:
Alzheimer's Disease and other dementias,
Brain Cancer,
Degenerative Nerve Diseases,
Encephalitis,
Epilepsy,
Genetic Brain Disorders,
Head and Brain Malformations,
Hydrocephalus,
Stroke,
Parkinson's Disease,
Multiple Sclerosis,
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS or Lou Gehrig's Disease),
Huntington's Disease,
Prion Diseases,
and others.

Doenças Neurodegenerativas
• Many NDD were considered idiopathic,
found to have specific
etiology…inherited
Many are familial…!
• Basic pathogenetic mechanism of cell
death…is it ?
Apoptosis Versus Degeneration

Doenças Neurodegenerativas
• Degeneration V Apoptosis:
– Apoptosis:
Characteristic, gradual neuron loss, not
preceded by accumulation of degenerative
products & is associated with sparse gliosis
– Degeneration:
More rapid neuronal breakdown/loss,
associated
with
deposition
of
degenerative products and evokes
vigorous phgocytosis and gliosis

Doenças Neurodegenerativas
•

Risk Factors

Known
– Certain genetic polymorphisms
– Increasing age

•

Possible
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Gender
Poor education
Endocrine conditions
Oxidative stress
Inflammation
Stroke
Hypertension
Diabetes
Head trauma
Depression
Infection
Tumors
Vitamin deficiencies
Immune and metabolic
conditions
– Chemical exposure
– Smoking??

Doenças Neurodegenerativas
Why do some people exposed to an environmental agents
develop disease and others do not?
Poor
Nutrition

Genetics

Environmental
Toxins
Obesity

Other
Diseases

Adverse Health
Outcome
Development
and Age

Drugs

http://www.niehs.nih.gov/od/presentations/ppt/NIH-DHHS/PD-Schwartz-2006.ppt

Doenças Neurodegenerativas
• Insidious onset
• Progressive, relentless clinical course
• De novo ! No apparent evoking factor ?
(long pre-clinical phase)
• Selective involvement of neuronal
systems, that are anatomically or
physiologically related
• Bilateral symmetry clinically
“Earlier may be unilateral”

Doenças Neurodegenerativas

Doenças Neurodegenerativas

Prevalence of Neurodegenerative Diseases
• 4-5 million people in the U.S. with Alzheimer’s
disease (AD)
– By 2050 this number is predicted to be 16 million

• 1-1.5 million people in the U.S. with
Parkinson’s Disease
• Thousands with other NDD
• 100,000 deaths/yr attributed to AD

Doenças Neurodegenerativas

Cost of Neurodegenerative Diseases
• Billions of dollars each year
– Direct health care costs
– Lost opportunities

• $100 billion per year Alzheimer disease
• Emotional burden on patients and caregivers
• Number of elderly increasing

Doenças Neurodegenerativas

Causal Genes
Analysis of large nuclear families with many
affected individuals have revealed several single
gene mutations/locus replications that cause PD
–
–
–
–
–

α-synuclein
Parkin
DJ-1
PINK
LRRK2

Doenças Neurodegenerativas

Genetics of Alzheimer’s
Genetic Loci of Alzheimer's Disease:
•
•
•
•

Chromosome 21 (APP) : Early Onset FAD
Chromosome 1 (PS2) : Volga German FAD
Chromosome 14 (PS1) : Early Onset FAD
Chromosome 19: Apolipoprotein (E risk factor)

Doenças Neurodegenerativas

• Triplet Repeat Expansions
– This is characterized by dynamic expansion
of tandem nucleotide repeats. These
stretches of repeats tend to be inherently
unstable, and this instability favors
expansion.
– When the length of the repeat expansion
exceeds the range in the general
population, a symptomatic state may
result.

Doenças Neurodegenerativas
• Genetic anticipation:
The clinical phenomenon of increasing severity and
earlier age of onset in successive generations, noted
in many of these disorders that includes:
–
–
–
–
–
–
–
–

Fragile X syndrome
Myotonic dystrophy
Oculopharyngeal muscular dystrophy
Dominantly inherited spinocerebellar ataxias.
Friedreich ataxia
Huntington disease
Dentatorubropallidoluysian atrophy
Machado-Joseph disease

Doenças Neurodegenerativas
Ethical, Social, Legal Issues
• No guidelines
• Issues
–
–
–
–
–
–
–
–

Informed consent
Confirmatory testing
Predictive testing
Asymptomatic testing for children
confidentiality
Insurability
Employment
Disability
Marriage

