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PROFESSOR: HELÁDIO NEIVA DE CASTRO
DISCIPLINA:GENÉTICA

 Criança 12 dias de vida, apresenta ao exame clinico:

Diarréia, Perda de peso, fígado dilatado e catarata.
Alimenta-se exclusivamente de leite materno.
Qual a Hipótese Diagnóstica de Origem Genética?

Histórico
 Archibald Garrod, 1902
 O primeiro exemplo de

hereditariedade recessiva ocorreu
em pacientes com “urina negra”.
 Alcaptonúria
 Teorizou que um gene defeituoso
impedia a formação de uma
enzima responsável por converter
o ácido homogentísico em ácido
acetoacético.

Erros Inatos do Metabolismo

INTRODUÇÃO
A bioquímica genética reúne os diversos testes
bioquímicos que podem ser realizados para o
diagnóstico de doenças genéticas. Essas doenças, em
sua maior parte, são conhecidas como erros inatos do
metabolismo (EIM).

“Várias doenças, como a fenilcetonúria, são
causadas pela incapacidade do corpo de realizar
certos processos químicos e são de natureza
hereditária”.

passam a
Os erros inatos de metabolismo
receber grande atenção a partir das pesquisas
realizadas com fenilcetonúricos, no fim da década de 50
e início da década de 60.
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Erros Inatos do Metabolismo

Erros Inatos do metabolismo
enzima

O teste desenvolvido para a identificação de crianças
com fenilcetonúria tornou-se modelo para as triagens neonatais.
Embora seja uma doença rara na maioria das populações
humanas, o bio-ensaio desenvolvido para detectar os indivíduos
que serão afetados, por ser extremamente rápido, simples e
barato, apresenta uma relação custo benefício fantástica.

NORMAL

substrato

produto
enzima

DEFEITO
ENZIMÁTICO

produto
substrato
rota alternativa

produto
alternativo

Triagem do Recém-nato
 Teste de Guthrie (teste do pezinho)
 O sangue é armazenado sob a forma de pequenas manchas

num papel de filtro contido no cartão de Guthrie, que é
posteriormente utilizado para os testes laboratoriais. Para
diagnóstico de doenças congênitas entre elas:
hipotireoidismo (que se não diagnosticado pode levar a
graus de demência extremas além de outras disfunções
múltiplas) e fenilcetonúria.
 O teste do pezinho é um exame laboratorial considerado
simples que tem o objetivo de detectar doenças congênitas,
relacionadas a distúrbios do metabolismo e infecções que
são realizadas pela analise de gotas de sangue do recémnascido.

AMINOACIDOPATIAS
 Erros inatos do metabolismo (EIM) geralmente são

resultantes de deficiências enzimáticas que resultam
no acumulo de um substrato.
 A maioria desses são defeitos de um único gene
autossômico recessivo na síntese ou catabolismo de
aminoácidos.
 Clinicamente são raros porem seu diagnóstico é
importante devido a conseqüências debilitantes graves
ao individuo.

Metabolismo da Fenilalanina e
Hiperfenilalanemia
 A fenilalanina é o ponto de partida para uma série de

reações essenciais no metabolismo.
 Refletindo nesta via de reações estão vários defeitos

hereditários: Fenilcetonúria, Albinismo, Tirosinemia a
Alcaptonúria.
 Cada distúrbio resulta de um bloqueio diferente em
um ponto do metabolismo da fenilalanina.
 Todos são distúrbios recessivos e heterozigoto produz
enzimas suficientes.
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Fenilcetonúria
 A fenilcetonuria classica é reconhecida como a

deficiencia da enzima fenilalanina hidroxilase.

 Logo após o nascimento, o lactante tem concentrações

anormais de fenilalanina nos líquidos e tecidos,
aminoácido “essencial” da dieta do sangue.
 A maioria da fenilalanina é convertida em tirosina que
é responsável pela produção de pigmentos e
neurotransmissores.
 O aumento da concentração de fenilalanina leva a uma
formaçãode ácido fenilpirúvico por via alternativa
(excretada na urina).

Tratamento
 Dieta de restrição de fenilalanina.
 Uma elevação de tirosina associada a um baixo peso ao

nascer vista em lactantes em dietas com alta
quantidade de proteínas e com deficiência de vitamina
C pode levar a um teste de Guthrie Falso positivo.

Metabolismo da Tirosina
 Vários genes estão envolvidos na produção de

pigmentos da pele e pêlos. O ALBINISMO CLASSICO
resulta da ausência da enzima tironidase.
 Incapacidade de produzir o pigmento melanina que é
um produto do metabolismo da tirosina.
 A tirosina e essencial para a produção de melanina,
catecolaminas(NT) e síntese de hormônios
tireoidianos.
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Homocistinúria e
Hiperomocistinúria
 A metionina é uma aminoácido essencial que é

convertido em cisteína.
 Estes aminoácidos são os únicos que contem enxofre

na composição.
 A metionina é importante na sintese de carnitina,

fosfadilcolina e fosfolipideos.
 A cisteina é critica na produção de heparina, coenzima

A, biotina e glutatião.
 A homocistinuria classica é a deficiencia na enzima

cistanionina β-sintetase.

Homosistinúria
 Manifestações clinicas:
 Luxação do cristalino, excesso de peso, comprimento

dos membros, e anormalidades vasculares que podem
levar a infartos do miocáridio, AVC e embolia
pulmonar.

DISTURBIOS DO METABOLISMO DE
CARBOIDRATOS
GALACTOSSEMIA
 A galactossemia é um disturbio metabólico que os lactentes
afetados são incapazes de utilizar a galactose encontrada
no leite.
 A lactose é formada por dois carboidratos menores,
chamados monossacarídeos, a glicose e a galactose.
 A galactose geralmente é convertida em glicose para
fornecer energia.
 Em lactentes a galactose é acumulada em vários tecido.
 A galactose é importante na formação de componentes
como cerebrosideos, gangliosideos (lipídeo de cadeia
complexa) e glicoproteínas.

ACIDEMIAS ORGÂNICAS
 Durante a degradação normal de muitos aminoácidos,

são formados metabólitos intermediários conhecidos
como ácidos orgânicos. Deficiências enzimáticas que
causam acúmulos de ácidos orgânicos podem levar a
severa acidose metabólica. Tipicamente os lactantes
parecem normais durante os primeiros dias antes dos
inicio dos sintomas.
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ACIDEMIAS ORGÂNICAS
 Os sintomas clínicos podem incluir vômitos, acidose

metabólica, cetose, desidratação ou coma,
hiperamonemia, acidose látca, hipoglicemia, falha de
desenvolvimento, hipotonia, retardo desenvolvimental
global, sepse e distúrbios hematológicos.

Doença da Urina em Xarope de
Bordo

Doença da Urina em Xarope de
Bordo

 Foi um dos erros inatos mais antigos e conhecidos do

 Lactentes com MSUD parecem normais, mas

metabolismo de aminoácidos, primeriamente porque
estava associado a um odor na urina fortemente
remanescente do xarope de bordo.
 Ela representa um distúrbio d metabolismo de
aminoácido de cadeia ramificada, LEUCINA,
ISOLEUCINA E VALINA(BCAAs).
 Deficiencias enzimaticas resultam no acumulo de altas
consentrações de BCAAs e α-cetoácidas no sangue e
urina.

rapidamente demonstram falhas no desenvolvimento.
Os lactentes que sobrevivem demonstram danos
neurológicos secundários e edema cerebral.
 Os sintomas inciam 3 a 4 dias após o parto.
 Se a doença for detectada, ocorre severa acidose e
hipoglicemia; Progreção clinica é rapida e pode ocorrer
morte. A deterioração neurologica e aparente com
flacidez, hipertonicidade, uma voz aguda e postura
opistônica.

Deficiência de Biotinidase

Fim

 A biotina(vit. H, B7, B8) é uma vitamina solúvel em

água que atua como um grupo protéico para a
degradação de vários aminoácidos de cadeia
ramificada, a primeira etapa de gliconeogenese e
síntese de ácidos graxos.
 A deficiência de biotinidase resulta em deficiência de
múltiplas carboxilases.
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