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Introdu~ao
o defice de actividade da enzima ciclohidrolase leva a di-

minuiyao da sintese de multiplos neurotransmissores, entre
os quais se destaca a dopamina, com 0 quadro clinico domi-
nado pela instala<;:ao precoce de urn sindrome parkins6nico e
dist6nico com flutuayoes acentuadas ao longo do dia e uma
marcada resposta terapeutica a levodopa. Nao sao habitual-
mente referidas na literatura alterayoes neuropsiquiatricas
relevantes.

Caso cUnico
Adolescente, avaliada inicialmente aos 14 anos, com difi-

culdades motoras desde a infancia, diagnosticando-se atraso
cognitivo e sindrome parkins6nico acentuados e perfil neuro-
quimico do LCRcompativel com defice de ciclohidrolase (dimi-
nuiyao da neopterina, biopterina, acido 5-hidroxiindolacetico e
acido homovanilico) com melhoria franca com levodopa em
dose baixa. Reinternada aos 16 anos, ap6s interrupyao da levo-

dopa, por reagravamento ·do quadro parkins6nico agora tam-
bem com abulia/adinamia, perseverayao, alucinayoes visuais e
comportamento desadequado, que respondeu a levodopa,
risperidona e amitriptilina. A reduyao da actividade da ciclohi-
drolase foi atestada em cultura de fibroblastos da pele. Hist6ria
familiar pesada para atraso cognitivo, sindrome parkins6nico e
esquizofrenia compativel com padrao autoss6mico dominante
(defice de ciclohidrolase confirmado numa irma).

Conclusao
o diagn6stico de defice de ciclohidrolase, causa de parkin-

sonismo pediatrico, foi confirmado pelos exames efectuados.
Neste caso, destacam-se as alterayoes neuropsiquiatricas asso-
ciadas e a extensao da familia afectada conhecida, quer com
perturbayao do m00mento, quer com atraso cognitivo e es-
quizofrenia, aspectos nao valorizados na literatura.
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Introdu~ao
A descriyao recente da mutayao G2019S do gene LRRK2

(leucine-rich repeat Kinase 2) ganhou relevancia como deter-
minante genetico da doenya de Parkinson, tanto pela sua fre-
quencia relativa em casos esporadicos, como pelo fen6tipo
associ ado as formas familiares.

Objectivos
Descriyao do resultado do estudo genetico de 2 familias com

doenya de Parkinson e registo do fen6tipo dos varios elementos
afectados.

Metodologia
Familia 1 - Realizou-se 0 estudo genetico de 3 doentes e 6

elementos assintomaticos de uma familia composta por 5
irmaos com doenya de Parkinson.

Familia 2 - Realizou-se 0 estudo genetico de 1 doente e 3
elementos de uma familia composta por urn progenitor e urn
descendente com doen<;:ade Parkinson.

Todos os elementos das familias foram observados por urn
neurologista com experiencia na observayao de doentes com
doenya de Parkinson e os dados demograficos e clinicos fo-
ram registados.

Resultados
Familia 1: 0 estudo genetico revelou que os 3 irmaos vivos

sao portadores de G2019S na forma heterozigota, assim como

urn irmao e dois descendentes assintomaticos. As idades de
inicio da doenya foram entre 40 e 45 anos em dois elementos,
e entre 61 e 70 anos nos restantes. Os dois irmaos que apre-
sentaram urn inkio de doenya precoce faleceram ap6s cerca
de 30 e 31 anos de doenya e os restantes irmaos mais novos
apresentam 3 e 5 anos de evolu<;:ao.0 sintoma de inicio foi pre-
dominantemente 0 tremor. Urn dos casos de inicio precoce
apresentou discinesias e flutuayoes motoras. Todos os elemen-
tos tiveram boa resposta a terapeutica com levodopa.

Familia 2: 0 estudo revelou que urn dos doentes e portador
de G2019S na forma heterozigota, assim como urn descendente
assintomatico. 0 doente com muta<;:ao,iniciou a doenya aos 57
anos de idade, apresentando actualmente 3 anos de evoluyao.
o sintoma de inkio foi tremor e apresenta uma boa res posta a
levodopa. 0 doente ainda sem analise genetica iniciou a
doenya aos 70 anos de idade e tern urn tempo de evoluyao de
doen<;:ade 7 anos. 0 quadro iniciou-se por bradicinesia e tern
uma boa resposta terapeutica aos agonistas dopaminergicos.

Conclusao
o estudo confirmou a presen<;:a da mutayao em portugue-

ses com doenya de Parkinson e hist6ria familiar. 0 largo
espectro de fen6tipos apresentados em relayao a idade de
inicio e sinais e sintomas predominantes, torna particular-
mente interessante esta muta<;:ao, dado poder ser encontrada
em doentes com quadros clinicos sem formas de apresen-
tayao particulares.
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