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resumo 
 
 

As doenças lisossomais de sobrecarga (DLS) são um grupo de doenças
hereditárias do metabolismo, caracterizadas pela deficiência em determinadas
vias catabólicas intralisossomais. A maioria das DLS envolve defeitos em
proteínas lisossomais solúveis que são endereçadas para o lisossoma pela via 
da manose-6-fosfato (M6P). A síntese da M6P inicia-se com a transferência da 
GlcNAc-1-fosfato para manoses específicas nas enzimas lisossomais recém-
sintetizadas, este passo é catalizado pela enzima N-acetilglucosaminil-1-
fosfotransferase (GlcNAc-fosfotransferase). Após a aquisição da marcação 
M6P, as enzimas lisossomais são reconhecidas por receptores que
direccionam o seu transporte até aos lisossomas.  
Na ausência de actividade da GlcNAc-fosfotransferase, as enzimas 
lisossomais são secretadas. Esta deficiência é conhecida por Mucolipidose tipo
II (ML II ou doença I-cell) uma doença autossómica recessiva caracterizada 
por um atraso psicomotor muito grave e que leva à morte do doente na
primeira década de vida. A Mucolipidose tipo III (ML III ou polidistrofia pseudo-
Hurler) é uma doença menos grave em que a sobrevivência até à idade adulta
é possível. Na ML III a actividade da GlcNAc-fosfotransferase em vez de
ausente está diminuída. A GlcNAc-fosfotransferase é uma enzima hexamérica: 
α2β2γ2, codificada por 2 genes diferentes. O gene que codifica a subunidade γ
(GNPTG) localiza-se no cromossoma 16. As subunidades α e β são 
codificadas pelo gene GNPTAB, localizado no cromossoma 12, sendo 
originadas após o processamento proteolítico do precursor α/β. Alterações no 
gene GNPTAB podem originar a ML II ou a ML IIIA, enquanto que mutações
no gene GNPTG dão origem à ML IIIC, que ao nível das características
clínicas e bioquímicas não é distinguível da ML IIIA.  
Este trabalho teve como principais objectivos: 1) a caracterização genotípica
de doentes portugueses com ML II e ML III para os genes GNPTAB e GNPTG;
2) a obtenção de dados acerca do espectro mutacional das ML II e ML III e da
sua distribuição em Portugal; 3) a implementação de estratégias de 
diagnóstico molecular para estas patologias; 4) a avaliação da causalidade das
mutações encontradas no que respeita ao seu impacto ao nível do mRNA e
previsão dos seus efeitos na estrutura e função da proteína; 5) o
estabelecimento de uma correlação entre a presença de uma determinada 
mutação nos genes GNPTAB e GNPTG e o fenótipo clínico.  
Foram estudados dez doentes não consanguíneos (nove portugueses e um de
origem indiana) classificados clinicamente como ML II ou ML III. Nestes
doentes as mutações foram identificadas através de uma estratégia analítica
que englobou o estudo quer do cDNA quer do gDNA. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 Foram identificadas cinco mutações distintas no gene GNPTAB. Destas, três 
mutações são novas (p.E667X, p.I403T e c.440delC) e duas estavam 
previamente descritas na literatura (c.3503delTC e p.S399F). Foram também
encontradas duas mutações novas no gene GNPTG, a c.639delT e a c.610-
1G> T. Verificou-se que as mutações previamente descritas no gene GNPTAB
(S399F e 3503delTC) estão associadas, nos doentes estudados neste
trabalho, a fenótipos similares aos descritos em outros doentes que
apresentavam estas mutações. Na presença das mutações novas I403T,
E667X e 440delC (esta em homozigotia) os doentes apresentavam na
presença da primeira um fenótipo compatível com ML IIIA e no caso das
últimas duas um fenótipo característico de ML II. O doente com alterações no
gene GNPTG apresenta um fenótipo compatível com ML IIIC. Este estudo
permitiu também clarificar a classificação clínica inicial, o que levou ao 
diagnóstico mais preciso do tipo de Mucolipidose. 
A mutação 3503delTC constitui 50% dos alelos identificados nos doentes
portugueses. Uma vez que esta mutação já tinha sido descrita anteriormente
como sendo frequente em doentes de origem árabe, foi efectuada uma análise 
haplotípica para esclarecer se a presença desta mutação em ambas as
populações se deve a um efeito fundador ou se, pelo contrário, resulta de
eventos mutacionais independentes. Os dados obtidos parecem indicar que 
estamos na presença de um evento mutacional único e que, possivelmente, o
alelo mutante presente nos dois grupos de doentes tem uma origem comum.
Os estudos de expressão dos genes GNPTAB e GNPTG por qRT-PCR 
mostraram a ocorrência de uma diminuição dos níveis de mRNA GNPTAB na 
presença de mutações frameshift e nonsense no gene GNPTAB (440delC, 
3503delTC e E667X). Nesta situação, a redução dos níveis de mRNA 
GNPTAB, pode ser explicada pelo aparecimento prematuro de codões STOP o
que torna bastante provável que os transcritos sejam alvo do mecanismo
NMD. Na presença das mutações missense (S399F e I403T) a diminuição dos 
níveis de mRNA GNPTAB não é significativa. O doente com alterações no 
gene GNPTG (heterozigótico composto 610-1G>T/639delT) também 
apresentava níveis de mRNA GNPTG bastante reduzidos relativamente ao 
valor médio dos controlos.  
Os resultados da análise mutacional efectuada constituem, até à data, os
únicos dados de caracterização molecular destas patologias na população
portuguesa contribuindo também, para um melhor conhecimento a nível
mundial das bases moleculares desta doença. Por outro lado, estes estudos
são extremamente importantes na medida em que a análise mutacional
permitirá a realização de um diagnóstico pré-natal molecular e um diagnóstico 
mais preciso aos familiares de doentes recentemente diagnosticados. 
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abstract 
 
 

Lysosomal storage diseases (LSD) are a group of inherited metabolic diseases
characterised by the impairment of the intralysosomal catabolic pathways.  
The majority of LSD involve defects in soluble lysosomal proteins that are 
targeted to the lysosome by the mannose 6-phosphate (M6P) pathway. The 
initial step in M6P synthesis is the transfer of GlcNAc-1-phosphate to selected 
mannoses of newly synthesized lysosomal enzymes, which is catalysed by N-
acetylglucosamine 1-phosphotransferase (GlcNAc-phosphotransferase). 
Following acquisition of the M6P marker, lysosomal enzymes can be
recognized by specific receptors that target their transfer to lysosomes.  
In the absence of GlcNAc-phosphotransferase activity lysosomal enzymes are 
secreted from the cell. This defect is recognized as mucolipidosis II (ML II or I-
cell disease) an autosomal recessive disease characterised by severe
psychomotor retardation often resulting in death in the first decade of life.
Another type of mucolipidosis, mucolipidosis III (ML III or pseudo-Hurler 
polydystrophy) is a milder disease and survival into adulthood is possible. In
ML III GlcNAc-phosphotransferase activity is reduced rather than absent. 
GlcNAc-phosphotransferase is a multimeric enzyme, α2β2γ2, encoded by two 
genes. The gene for the γ subunit (GNPTG) is located on chromosome 16. The 
α and the β subunit are encoded by the GNPTAB gene, which is located on 
chromosome 12. Proteolytic processing of the α/β precursor generates the 
individual α and β subunits. Defects in GNPTAB result in mucolipidosis II and
IIIA whereas mutations in GNPTG were only found in ML IIIC patients. ML IIIC 
is biochemical and clinically indistinguishable from ML IIIA. 
The main aims of the present work consisted in: 1) performing the molecular 
characterisation of Portuguese patients with ML II and ML III for the GNTPAB
and GNPTG genes; 2) to obtain data about the mutational spectrum and the 
frequency distribution of causative mutations in Portugal 3) the development of 
a molecular diagnosis strategy; 4) the evaluation of the impact of novel 
mutations at mRNA and the predition of its effects on protein structure and
function and 5) the establishment of a genotype-phenotype correlation. 
We have studied ten nonconsanguineous patients (nine Portuguese and one of
Indian origin) with ML II or ML III. The mutations were identified by the study of
both cDNA and gDNA. 
We have identified five different mutations in the GNPTAB gene. Two 
mutations were previously described in the literature: S399F and c.3503delTC 
and three are new mutations: c.440delT, I403T and E667X. 
In the GNPTG gene we have found two novel mutations: c.610-1G>T and 
c.639delT. Patients carrying mutations previously described in the GNPTAB 
gene (S399F and 3503delTC) presented similar phenotypes to those  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 manifested by other patients with the same mutations described elsewhere. 
The present work enabled the establishment of a genotype-phenotype 
correlation for the novel mutations, I403T, E667X and 440delC (this one in 
homozygosity) showing that the first one seems to be associated with ML IIIA
and the last two with the more severe ML II. The patient with mutations in the 
GNPTG gene (c.610-1G>T and c.639delT) presents a phenotype compatible 
with ML IIIC. The results obtained in this study also led to the revision of the
initial clinical classification, some patients classified as ML II were after the
molecular analysis classified as ML III (A or C) and vice-versa. 
An interesting result of our mutation analysis was that the most frequent
disease allele among the Portuguese patients - c.3503delTC, which was 
harboured by 9 out the 18 mutant alleles (50%), was also the most common
among a group of patients of Arab-Muslin origin studied by Bargal et al. (2006).
This finding prompted us to perform a haplotypic analysis in order to address 
the question of whether the mutation had a single origin or, contrarily, whether
it was a recurrent mutation. The results seem to indicate that in Portuguese and 
Arab Muslim patients the c.3503delTC disease chromosomes share a common 
origin.  
As to the mRNA expression, the values obtained by relative quantification using
real time RT-PCR indicate that the presence of frameshift or nonsense 
mutations in the GNPTAB gene (c.440delC, c.3503delTC and p.E667X) was 
associated with a significant decrease in mRNA GNPTAB levels comparatively 
to the median controls value. Since these substitutions results in the formation 
of transcripts with premature termination codons, reduction in mRNA might 
reasonably be explained by the transcripts involvement in the NMD pathway. In
the case of missense mutations (S399F and I403T) values of mRNA did not 
significantly differ from the median controls value. On the other hand, in the 
patient with alterations in the GNPTG gene (c.610-1G>T/c.639delT compound 
heterozygote) the mRNA GNPTG levels were found to be significantly 
decreased in comparison to the reference value.  
The results obtained with this study constitute, until now, the only molecular 
characterisation data of these pathologies in Portugal, contributing also to
extend the knowledge of ML II and ML III causing mutations worldwide.
Additionally, the strategies developed for mutation analysis, constitute valuable
tools that will allow carrier detection and prenatal molecular diagnosis, leading 
to the improvement of genetic counselling with great benefits for the affected
families. 
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Figura III.1 

 
 
 
 
 
Análise do cDNA (fragmento 2) do doente D6. De notar o fragmento 
esperado (453 pb) e os outros três fragmentos (321, 511 e 611 pb),  
C - controlo, M - marcador de peso molecular. 
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Figura III.2 

 
Análise do cDNA (fragmento 3) do doente D6. De notar a presença do 
fragmento esperado (293 pb) e de outro fragmento de maior tamanho 
(375 pb), C: controlo, M: marcador de peso molecular. 
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ABREVIATURAS 
 
 
Abs - Absorvância 
AD - Atraso de desenvolvimento 
ADP - Adenosina difosfato 
ADPM - Atraso de desenvolvimento psico-motor 
ATP - Adenosina trifosfato 
c. - Precede uma posição nucleotídica situada no cDNA 
CD-M6P-Rc - Receptor da manose-6-fosfato dependente de catiões 
cDNA - Cadeia de DNA complementar ao mRNA 
CI-M6P-Rc - Receptor da manose-6-fosfato independente de catiões 
cM - Centimorgan 
Da - Dalton 
ddATPs - 2’, 3’-dideoxiadenosina-5’-trifosfato 
ddCTPs - 2’, 3’-dideoxicitosina-5’-trifosfato 
ddGTPs - 2’, 3’-dideoxiguanosina-5’-trifosfato 
ddNTPs - Dideoxinucleotídeos-5’-trifosfato 
ddTTPs - 2’, 3’-dideoxitimidina-5’-trifosfato 
del - Delecção 
DLS - Doenças lisossomais de sobrecarga 
dNTPs - Deoxinucleotídeos-5’-trifosfato 
DTT - Ditiotreitol 
EC - Enzyme comission (sistema de classificação das enzimas) 
EET - Enzyme enhancement therapy 
Ensembl - Base de dados que contém informação relativa à 

sequenciação e à anotação dos genomas de vários 
organismos eucarióticos.  

ESGLD - European study group of lysossomal disorders (grupo europeu 
do estudo das doenças do lisossoma) 

g DNA - DNA genómico 
g. - Precede uma posição nucleotídica situada no gDNA 
GAGs - Glicosaminoglicanos 
Glc - Glucosamina 
GlcNAc - N-acetilglucosamina 
GlcNAc-fosfotranferase - N-acetilglucosaminil-1-fosfotransferase 
I-cell - Inclusion cell  (inclusão celular) 
IGF2R - Insulin growth factor receptor 2 (receptor 2 do factor de 

crescimento da insulina) 
Ins - Inserção 
Kb - Kilobases 
kDa - Kilodalton 
LAMP - Lysosomal-associated membrane protein (proteína associada 

à membrana lisossomal) 
LIMP - Lysosome integral membrane protein (proteína integral da 

membrana lisossomal) 
LSD - Lysosomal storage disorder  
M6P - Manose-6-fosfato 
Mb - Megabases 
MIM - Mendelian Inheritance in Man (Base de dados incorporado no 

NCBI) – www.ncbi.nlm.nih.gov/omim/ 
min - Minutos 
ML II - Mucolipidose tipo II 
ML IIA - Mucolipidose tipo IIIA 
ML IIIC - Mucolipidose tipo IIIC 
MPS - Mucopolissacaridose 
mRNA - RNA mensageiro 
nDNA - DNA nuclear 
nm - Nanómetros 
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- Nonsense-mediated mRNA decay 

NPC - Niemann-Pick tipo C 
nt - Nucleótidos 
pb - Pares de bases 
PBS - Phosphate-buffered saline (tampão salino fosfatado) 
PCR - Reacção em cadeia da polimerase 
PM - Peso molecular 
Primers - Cadeias oligonucleotídicas de iniciação 
PTC - Premature termination codon (codão de terminação 

prematuro) 
qRT-PCR - RT-PCR quantitativo a tempo real  
RNase - Ribonuclease 
rpm - Rotações por minuto 
rRNA - RNA ribossómico 
RT - Reverse transcriptase (transcritase reversa) 
siRNA - Small interfering RNA (pequena molécula de RNA interferente) 
TAE - Tampão tris-acetato-EDTA 
TNF - Tumor necrosis factor (Factor de necrose tumoral) 
Tris - Tris-hidroximetil-aminometano 
TSE - Terapia de substituição enzimática 
UDP - Uridina difosfato 
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I. INTRODUÇÃO 
 

1. Lisossoma 
1.1.  Características gerais  

Os lisossomas são organelos celulares, limitados por uma membrana e que 

apresentam dimensões entre 0.2 e 0.5 μm. Caracterizam-se por armazenarem no 

seu interior enzimas hidrolíticas que são utilizadas na digestão intracelular 

controlada de diversas macromoléculas. De acordo com a origem das substâncias 

que digerem no seu interior, os lisossomas dividem-se em autolisossomas e 

heterolisossomas. Nos primeiros são digeridos materiais da própria célula 

(autofagia), enquanto que os segundos digerem substâncias exógenas 

(heterogafia) (Lobo-da-Cunha, 2005). 

As enzimas digestivas (Quadro I.1) são hidrolases ácidas e, portanto, para 

uma actividade óptima necessitam de um meio ácido. Os lisossomas 

proporcionam esse meio ideal uma vez que o pH no seu interior é 

aproximadamente de 5. Devido à presença de uma membrana delimitante, os 

restantes constituintes do citosol ficam protegidos da acção das hidrolases (Lobo-

da-Cunha, 2005).  

A membrana do lisossoma é constituída por proteínas que permitem o 

transporte dos produtos finais da digestão das macromoléculas (aminoácidos, 

açucares, nucleótidos, etc.) para o citosol de forma a serem excretados ou 

reutilizados pela célula. Existe também na membrana plasmática uma bomba de 

protões (H+-ATPase) que usa a energia da hidrólise do ATP para bombear H+ 

para o interior do lisossoma, mantendo assim as condições acídicas no lúmen do 

lisossoma. De forma a impedir que sejam degradadas pelas enzimas hidrolíticas, 

todas as proteínas da membrana do lisossoma são altamente glicosiladas (Alberts 

et al., 2001).  

Estudos recentes de proteómica permitiram a identificação de novas proteínas 

lisossomais, incluindo hidrolases e proteínas integrais de membrana e estima-se 

que no total existam entre 50 a 60 tipos diferentes de hidrolases no lisossoma e 

pelo menos 7 proteínas integrais de membrana (Journet et al., 2002). 
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Quadro I.1 – Exemplos de enzimas lisossomais (adaptado de Lobo-da-Cunha, 2005). 
 

Lipases Proteinases Fosfatases Glucosidases Nucleases Sulfatases 

Triglicerídeos lipase Exopeptidases Fosfatase ácida Exoglucidases Desoxiribonuclease II Arilsulfatase A 
Fosfolipase A1 Catepsina A  α-glucosidase Ribonuclease II Arilsulfatase B 
Fosfolipase A2 Catepsina C  β-glucosidase*   
 Catepsina H  β-galactosidase   
 Endopeptidases  β-manosidase   
 Catepsina D  Endoglucosidases   
 Catepsina G  Hialuronidase   
 Catepsina L  Lisozima   

* também conhecida por glucocerebrosidase. 

 

A descoberta dos lisossomas ocorreu através dos trabalhos de Christian de 

Duve e colaboradores em 1949 (Prémio Nobel da Medicina em 1974) quando ao 

estudar a actividade da fosfatase ácida no fígado de rato, verificou que a 

actividade desta e de outras enzimas aumentava quando os homogeneizados de 

fígado eram submetidos a meios hipotónicos, tratados com detergentes ou 

sujeitos a congelação e descongelação. Estes resultados levaram de Duve e seus 

colaboradores a considerar que, sem tratamento, as actividades hidrolíticas eram 

baixas porque as hidrolases ácidas deveriam estar contidas num compartimento 

limitado por uma membrana, o que impedia o contacto entre as enzimas e os 

substratos. Os meios hipotónicos, os detergentes ou a congelação e 

descongelação provocavam rupturas nas membranas dos lisossomas, permitindo 

a libertação das enzimas e aumentando, assim, a actividade detectada pelos 

métodos bioquímicos. Na sequência destes estudos, foi possível observar ao 

microscópio electrónico de transmissão estruturas ricas em hidrolases ácidas, 

isoladas a partir de hepatócitos de rato, tendo-se verificado que correspondiam a 

corpos densos, limitados por uma membrana (de Duve et al., 1955). 
 

 

1.2.  Biogénese 

Vários estudos desenvolvidos nos últimos anos verificaram que tanto o 

complexo de Golgi (proveniência das hidrolases lisossomais) como os 

endossomas participam na biogénese dos lisossomas. No entanto, alguns 

aspectos deste processo são ainda controversos.  
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As células eucarióticas dispõem de um elaborado sistema ao nível das suas 

membranas que lhes permite a internalização de macromoléculas por um 

processo de endocitose. Sabe-se que o processo de formação dos lisossomas 

tem início quando as macromoléculas são inseridas em vesículas derivadas da 

membrana plasmática que se fundem entre si dando origem aos endossomas 

precoces e posteriormente aos endossomas tardios (Alberts et al., 2001). Por fim, 

os endossomas tardios vão fundir-se com as vesículas do complexo de Golgi que 

transportam as enzimas lisossomais recém-sintetizadas. A principal via para pôr 

em contacto as enzimas lisossomais com as substâncias a serem degradadas, 

provenientes da endocitose é a fusão entre endossomas tardios e lisossomas 

preexistentes, dando origem a estruturas híbridas, que para além de conterem 

enzimas lisossomais ainda possuem receptores de manose-6-fosfato inseridos na 

membrana (Luzio et al., 2000). Estas estruturas passam por um processo de 

maturação que envolve uma condensação do conteúdo e a libertação de 

vesículas de transporte que permitem o retorno destes receptores para o 

complexo de Golgi (Lobo-da-Cunha, 2005). Porém existem ainda lacunas no 

conhecimento dos mecanismos moleculares de fusão dos lisossomas com os 

endossomas tardios, sendo ainda menos claros os mecanismos de regeneração 

dos lisossomas.  

 

 

1.3.  Funções  
1.3.1. Digestão intracelular   

Existem três rotas a partir das quais derivam os materiais a serem digeridos 

pelo lisossoma: a endocitose, a autofagia e a fagocitose.  

Das três vias referidas a mais bem estudada é a endocitose que consiste na 

internalização das macromoléculas a partir do fluido extracelular. Como foi já 

referido, as moléculas sujeitas à endocitose são inicialmente entregues na forma 

de vesículas a organelos intracelulares com forma irregular que são os 

endossomas precoces. Algumas destas moléculas são selectivamente recicladas 

para a membrana plasmática enquanto que outras passam para os endossomas 

tardios. É aqui que os materiais endocitados encontram as hidrolases lisossomais 
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que são entregues ao endossoma a partir do complexo de Golgi.O interior do 

endossoma tardio é moderamente acídico (pH~6) e é o local onde a digestão 

hidrolítica das moléculas endocitadas tem início (Luzio et al., 2000). 

Uma segunda via de degradação é usada em todos os tipos de células para a 

eliminação de partes obsoletas da célula, num processo denominado autofagia 
(Ericsson, 1969). O processo parece ter início com o envolvimento do organelo 

por membranas de origem desconhecida, formando um autofagossoma, que 

então se funde com um lisossoma (ou endossoma tardio). O processo é muito 

controlado e os componentes da célula seleccionados podem ser marcados para 

a destruição lisossomal durante a remodelação celular.   

A terceira via de endereçamento de material para degradação ao lisossoma é 

encontrada principalmente em células especializadas na fagocitose de grandes 

partículas e microorganismos (fagocitose ou heterofagia). Estes fagócitos 

profissionais (macrófagos e neutrófilos) envolvem esses objectos formando um 

fagossoma, que é então convertido a um lisossoma, de uma forma semelhante à 

já descrita para o autofagossoma (Figura I.1) (Alberts et al., 2001). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.1 – Representação das três vias de transporte de macromoléculas para os lisossomas 
(adaptado de Alberts et al., 2001). 
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1.3.2. Outras funções dos lisossomas 

O conceito usual de que os lisossomas são organelos terminais de 

degradação envolvidos na via endocítica é muito redutor. No decurso da última 

década outras funções dos lisossomas foram evidenciadas, por exemplo, algumas 

células modificaram o lisossoma de forma a este funcionar também como um 

compartimento secretor. Este organelo com funções secretoras e lisossomais 

(denominado de lisossoma secretor) para além das funções principais do 

lisossoma convencional também é usado para armazenar proteínas recém-

sintetizadas que podem ser depois secretadas. Apenas alguns tipos de células 

contêm lisossomas secretores, a sua maioria derivada da linhagem 

hematopoiética, existindo no entanto algumas excepções, como por exemplo os 

melanócitos (Stinchcombe & Griffiths, 1999). 

Ao lisossoma foram ainda associadas outras funções:  

1) o processamento de metabolitos activos (vitaminas, antigénios e hormonas 

como a tiroxina);  

2) degradação selectiva de proteínas citosólicas em situações de stresse celular, 

como um jejum prolongado, o que envolve proteínas chaperones do citosol e 

da matriz lisossomal, bem como um receptor da membrana lisossomal 

(Cuervo & Dice, 1998);  

3) a digestão extracelular, verificada após uma exocitose das enzimas 

lisossomais, que ocorre, por exemplo, nos processos de remodelação dos 

tecidos cartilagíneos e ósseo nos vertebrados (Lang et al., 2000); 

4)  um papel no metabolismo do colesterol (Simons & Ikonen, 2000); 

5)  controle da morte celular a vários níveis. Em condições fisiológicas, participam 

na reciclagem de macromoléculas através do referido processo de autofagia. 

Por outro lado, em resposta a condições de stresse endógeno ou exógeno, 

poderá ocorrer a permeabilização da membrana lisossomal, que leva à 

libertação de hidrolases que desencadeiam a apoptose dependente de 

caspases, morte celular independente de caspases ou ainda necrose. A 

libertação de uma quantidade limitada de conteúdos lisossomais desencadeia 

a apoptose enquanto que a libertação de uma grande quantidade leva à 

necrose celular (Kroemer & Jaatela, 2005). 
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1.4.  Endereçamento das proteínas lisossomais – Via da Manose-6-fosfato 

Vão agora referir-se os caminhos que permitem o endereçamento das 

hidrolases e das proteínas de membrana para os lisossomas.  

As hidrolases são glicoproteínas, sintetizadas no retículo endoplasmático 

rugoso e transportadas através do complexo de Golgi até à sua face trans. As 

vesículas de transporte que entregam as proteínas lisossomais aos endossomas 

tardios (que mais tarde formam os lisossomas) são formadas também a partir da 

face trans do Golgi (Figura I.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura I.2 – Representação esquemática dos processos de maturação e transporte das enzimas 
lisossomais em direcção ao lisossoma pela via da M6P. As proteínas recém-sintetizadas pelos 
polissomas aderentes à membrana do retículo endoplasmático rugoso (RER) perdem o sinal 
peptídico e são glicosiladas. (1). Após a remoção de 3 glicoses e 1 manose (2), as glicoproteínas 
são transportadas para o complexo de Golgi (3) onde são fosforiladas ao nível de resíduos de 
manose (4) e processados na sua composição oligossacarídica (5), na face trans do complexo de 
Golgi, ligam-se, na sua maioria, aos receptores da M6P (6) e são transportados, através de 
vesículas revestidas de clatrina, para um compartimento pré-lisossomal (7). Neste compartimento, 
devido ao pH ácido, os receptores dissociam-se das proteínas, sendo reciclados para o complexo 
de Golgi (8) ou para a membrana citoplasmática (9), enquanto as proteínas são conduzidas para o 
lisossoma, onde a sua maturação é finalizada, convertendo-se em enzimas funcionais (10). Uma 
pequena proporção de glicoproteínas fosforiladas segue a via das proteínas de secreção (11), 
sendo secretadas a partir da rede trans do complexo de Golgi (12). As proproteínas presentes no 
meio extracelular podem ligar-se aos receptores da manose-6-fosfato existentes na membrana 
citoplasmática e ser incluídas em vesículas de endocitose revestidas de clatrina (13) sendo, 
depois, transportadas até ao compartimento pré-lisossomal. (■) N-acetilglucosamina; (○) manose; 
(▲) glucose; (●) galactose; (♦) ácido siálico. (Adaptado de Kornfeld & Sly, 2001). 
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Mas como é que as proteínas do lisossoma são reconhecidas e seleccionadas 

no complexo de Golgi? No caso da maioria das hidrolases é conhecida a 

explicação. Estas enzimas transportam um marcador na forma de grupos de 

manose-6-fosfato (M6P), que são adicionados exclusivamente aos 

oligossacáridos N-linked (oligossacáridos ligados a proteínas através de resíduos 

de asparagina) das enzimas lisossomais solúveis (Figuras I.3 e I.4) e ocorre à 

medida que elas passam no lúmen da face cis do complexo de Golgi. Os grupos 

M6P são posteriormente reconhecidos por proteínas receptoras 

transmembranares, que estão presentes na face trans do complexo de Golgi. As 

proteínas receptoras ligam-se às hidrolases lisossomais na parte luminal da 

membrana e às adaptinas das vesículas de clatrina no lado citosólico. Desta 

forma, ajudam a empacotar as hidrolases em vesículas de clatrina que 

posteriormente transferem o seu conteúdo para os endossomas tardios.  

Os receptores da M6P ligam-se ao oligossacárido específico a pH 6.5 a 6.7 e 

são libertadas a pH 6, que é o pH no interior dos endossomas tardios. Assim, nos 

endossomas tardios, devido ao pH ser mais baixo, as hidrolases lisossomais 

dissociam-se do receptor M6P. Uma vez libertadas as enzimas, os receptores 

M6P são transportados para a membrana da face trans do complexo de Golgi em 

vesículas de transporte formadas a partir dos endossomas tardios, para serem 

reutilizados (Figura I.5) (Alberts et al., 2001). Nos endossomas tardios, a 

marcação com M6P é removida em muitos tipos de células mas é retida, 

parcialmente, por exemplo nas células neuronais (Sleat et al., 1996, Jadot et al., 

1999). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura I.3 – Representação da glicosilação N-linked (adaptado de Mathews et al., 2005).  
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Figura I.4 – Representação das hidrolases lisossomais marcadas com M6P (adaptado de Alberts 
et al., 2001). 

 

Nem todas as moléculas de uma determinada hidrolase que são marcadas 

com M6P para entrega no lisossoma, chegam ao destino apropriado. Algumas 

não sofrem o processo de empacotamento normal na face trans do complexo de 

Golgi e seguem o percurso habitual das proteínas a serem secretadas pela célula. 

No entanto, as hidrolases requerem um pH acídico e como os fluidos 

extracelulares apresentam pH neutro, elas aí não têm actividade.  

Alguns receptores M6P também são desviados do percurso habitual e 

encaminhados para a membrana plasmática, onde capturam as hidrolases e 

regressam aos lisossomas através dos endossomas precoces e tardios por um 

processo de endocitose.  
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Figura I.5 – Percurso das hidrolases desde o local de síntese até ao lisossoma (adaptado de 
Alberts et al., 2001). 
 
 

O sistema que permite que as hidrolases cheguem aos endossomas tardios 

funciona porque os resíduos de M6P são adicionados apenas às glicoproteínas 

apropriadas no complexo de Golgi. Isto requer reconhecimento específico das 

hidrolases pelas enzimas do complexo de Golgi que são responsáveis pela 

formação da marcação M6P. Uma vez que todas as glicoproteínas deixam o 

retículo endoplásmico com cadeias de oligossacáridos N-linked, o sinal para a 

adição de unidades de M6P aos oligossacáridos de determinadas proteínas terá 

que residir algures na cadeia polipeptídica de cada hidrolase. Experiências de 
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Posteriormente uma segunda enzima (N-acetilglucosamina 1-fosfodiéster N-
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exposto o marcador M6P (Figuras I.6 e I.7). Uma vez que a maioria das 

hidrolases lisossomais contêm vários oligossacáridos N-linked, adquirem muitos 

resíduos M6P, providenciando um sinal de elevada afinidade para o receptor 

M6P. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figura I.6 – Representação das reacções de formação do grupo M6P nas hidrolases lisossomais 
(adaptado de Alberts et al., 2001). 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura I.7 – Sequência de actuação das 2 enzimas que participam na formação dos resíduos M6P 
(adaptado de Lodish et al., 2000). 
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1.5. Receptores da manose-6-fosfato (M6P-Rc) 

Na membrana plasmática das células de mamíferos foram identificadas duas 

glicoproteínas integrais do tipo I que apresentam elevada afinidade para resíduos 

de M6P (Kornfeld, 1992). Um dos receptores é uma proteína com 46 kDa, que foi 

purificada devido à sua capacidade de se ligar na presença de catiões divalentes, 

especialmente Mn2+, daí que é designado como receptor da M6P dependente de 

catiões divalentes (CD-M6P-Rc). O segundo receptor é uma proteína com 300 

kDa cuja ligação ao ligando é independente de catiões divalentes, sendo referido 

como receptor da M6P independente de catiões (CI-M6P-Rc). Foi demonstrado 

que os 2 receptores são necessários para o endereçamento das enzimas 

lisossomais; os 2 complementam-se, uma vez que se ligam a diferentes 

subpopulações de enzimas lisossomais (Pohlmann et al., 1995). Porém o 

reconhecimento pelo CI-M6P-Rc é geralmente mais eficiente do que o CD-M6P-

Rc, sendo o principal receptor da M6P das células de mamíferos. Isto porque o 

CI-M6P-Rc liga oligossacáridos difosforilados com maior afinidade do que o CD-

M6P-Rc (Tong & Kornfeld, 1989; Tong et al., 1989).  

Após a libertação das enzimas, os receptores são reciclados e enviados para 

o complexo de Golgi ou para a membrana plasmática, onde o CI-M6P-Rc, ao 

contrário do CD-M6P-Rc, tem a capacidade de internalizar enzimas lisossomais 

exógenas, (Steir et al., 1987). 

 Além da função de reconhecimento de enzimas lisossomais marcadas com 

M6P, o CI-M6P-Rc participa noutros processos fisiológicos (Dennis & Rifkin, 

1991). Este receptor é também conhecido como M6P/IGF2R (insulin-like growth 

factor 2 receptor) uma vez que se liga ao IGF2 à superfície celular. A ligação a 

este factor de crescimento é seguida da sua internalização e subsequente 

degradação nos lisossomas (Oka et al., 1985). 

Além disso, vários estudos indicam que o M6P/IGF2R pode actuar como 

supressor tumoral o que implica que o aumento da sua expressão resulte na 

inibição do crescimento celular, enquanto que a perda da sua função esteja 

associada à tumorigénese (Osipo et al., 2001).  
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1.6. Mecanismos de transporte independentes da M6P 

Verificou-se que em algumas células de doentes com Mucolipidose II 

(hepatócitos, células de Kupffer e leucócitos), o conteúdo em enzimas lisossomais 

é normal, o que implica que exista outro caminho, usado em alguns tipos de 

células, para dirigir as hidrolases para os lisossomas. 

Desta forma, o trabalho de vários grupos de investigação tem sido focado na 

elucidação do transporte de várias proteínas lisossomais para o lisossoma por um 

mecanismo independente da M6P.  

Foi identificado um novo receptor envolvido no endereçamento alternativo da 

prosaposina e da GM2AP (2 proteínas lisossomais que não têm actividade 

enzimática) e da esfingomielinase ácida, que se denomina Sortilina (Ni & Morales, 

2006; Lefrancois et al., 2003). A Sortilina pertence à superfamília das proteínas 

Vps10p, constituída por um conjunto heterogéneo de receptores 

transmembranares do tipo I, que são expressos em muitos tecidos e têm 

afinidade para uma grande variedade de ligandos. 

A sortilina humana é uma glicoproteína transmembranar que não se encontra 

acoplada a proteínas G, com 100 kDa e com um motivo de ligação similar ao 

M6P-Rc. Este receptor existe principalmente na face trans do complexo de Golgi 

(em vesículas) e co-localiza-se com o CI-M6P-Rc; porém cerca de 10% é 

expresso na membrana plasmática. Acredita-se que este receptor pelas 

características estruturais dos domínios citoplasmáticos e luminais esteja 

envolvido também no endereçamento de outras proteínas lisossomais solúveis (Ni 

et al., 2006).  

Estudos recentes demonstraram que a proteína LIMP2 (lysosome integral 

membrane protein 2) proteína transmembranar do tipo III, que existe nos 

lisossomas, parece estar implicada no transporte da enzima glucocebrosidase 

para o lisossoma, constituindo, desta forma, um receptor independente da M6P 

(informação obtida por comunicação oral, apresentada no 16º Workshop do 

ESGLD).  
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1.7. Patologias lisossomais  

Os lisossomas estão envolvidos em diversas patologias humanas e animais. 

Estas podem resultar de situações que conduzem à ruptura da membrana 

lisossomal, permitindo que as hidrolases ácidas se espalhem pela célula, ou de 

deficiências enzimáticas que impedem a degradação de determinadas 

substâncias nos lisossomas. Outras doenças que têm sido relacionadas com 

alterações no sistema lisossomal são: cancro, doença de Alzheimer, artrite 

reumatóide e arteriosclerose (Sleat et al., 2006). 

 

 
1.7.1. Gota e silicose  

Dois exemplos de patologias em que ocorre ruptura da membrana lisossomal 

são a gota e a silicose. A gota resulta de uma alteração do metabolismo das 

purinas que provoca um aumento excessivo de ácido úrico no plasma. Nestas 

condições, formam-se pequenos cristais de urato de sódio no líquido sinovial das 

articulações, os quais são fagocitados por granulócitos, ficando assim retidos nos 

heterolisossomas destas células. Devido à formação de numerosas pontes de 

hidrogénio entre a superfície dos cristais e certos lípidos da membrana, esta 

perde elasticidade, acabando por sofrer rupturas que permitem a libertação das 

hidrolases ácidas. Deste modo, os granulócitos são destruídos, desencadeando-

se uma reacção inflamatória nas articulações (Lobo-da-Cunha, 2005).  

Na silicose, doença frequente nos mineiros, as partículas de sílica inaladas 

são fagocitadas pelos macrófagos, responsáveis pela remoção de corpos 

estranhos nos alvéolos pulmonares. As partículas de sílica provocam também a 

ruptura da membrana dos heterolisossomas, causando a libertação das 

hidrolases e a consequente lise dos macrófagos. A destruição dos macrófagos 

estimula a produção de colagénio pelos fibrócitos, provocando uma fibrose que 

afecta as funções respiratórias (Lobo-da-Cunha, 2005).  
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1.7.2. Doenças lisossomais de sobrecarga  

Existem cerca de 40 doenças lisossomais de sobrecarga (DLS), tendo sido 

consideradas como um dos principais grupos de doenças genéticas que afectam 

crianças e adultos. A prevalência estimada deste grupo de doenças é de 1:7700, 

podendo atingir 1:5000, quando todas as DLS são consideradas (Meikle & 

Hopwood, 2003). 

As DLS são provocadas por defeitos genéticos que afectam uma ou várias 

hidrolases lisossomais, proteínas activadoras ou ainda por defeitos nas proteínas 

de membrana dos lisossomas. O seu modo de transmissão é autossómico 

recessivo, à excepção da doença de Fabry e da doença de Hunter 

(Mucopolissacaridose tipo II, MPS II) cujo modo de transmissão é heterossómico 

recessivo (Meikle & Hopwood, 2003).  

A característica distintiva das DSL é a acumulação lisossomal do substrato 

não degradado pela enzima em deficiência bem como a acumulação de outro 

material secundariamente à disfunção lisossomal. No entanto, existem poucos 

dados acerca das vias metabólicas celulares que são afectadas nestas doenças e 

que resultam em disfunção celular e portanto no desenvolvimento de doença. 

(Futerman & van Meer, 2004). 

Quanto à idade de aparecimento dos primeiros sintomas, as DLS podem ser 

divididas em formas infantis, juvenis e adultas. Relativamente às formas juvenis 

que são as mais graves, há um envolvimento neurológico agudo e a morte ocorre 

nos primeiros anos de vida. Nas formas adultas, o desenvolvimento dos sintomas 

é mais lento e os órgãos periféricos são os mais afectados; as formas juvenis 

constituem formas intermediárias entre as formas infantis e adultas (Futerman & 

van Meer, 2004). 

Os sintomas neurológicos incluem convulsões, demência e disfunção cerebral. 

Os sintomas em órgãos periféricos são: aumento do volume do fígado e baço 

(hepatoesplenomegalia), atingimento nefrológico, cardíaco e oftalmológico; 

formação óssea inadequada e atrofia muscular. Algumas DLS são caracterizadas 

por um envolvimento neurológico proeminente como é o caso da MPS III (doença 

de Sanfilippo), enquanto que em outras, os órgãos periféricos são os mais 
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afectados como é o caso da Doença de Fabry. Cada DLS tem um quadro 

patológico e clínico característico, que se relaciona com a natureza do substrato 

que é acumulado e do tipo de célula em que há acumulação. Por exemplo, todas 

as formas da doença de Pompe (Glicogenose tipo II) são caracterizadas por 

miopatia (patologia muscular), o que se explica pela grande importância do 

glicogénio no músculo. As Esfingolipidoses são caracterizadas por disfunção 

cerebral, o que se pode esperar tendo em conta os elevados níveis de 

esfingolípidos encontrados no cérebro. No entanto, só uma pequena parte dos 

doentes com doença de Gaucher (uma Esfingolipidose) mostram sinais 

neurológicos e não se percebe porque existem subclasses desta doença que têm 

envolvimento neurológico e outras que não têm (Futerman & van Meer, 2004).  

As DLS são normalmente monogénicas mas na maioria dos casos foram 

descritas várias mutações no mesmo gene. As mutações mais comuns são 

missense, nonsense, splicing, delecções parciais e inserções. Algumas das 

mutações provocam a inactivação da enzima em causa enquanto que outras 

reduzem a sua actividade. Contudo, na generalidade dos casos, não foi 

encontrada uma correlação genótipo-fenótipo óbvia e é difícil prever a evolução 

da doença, tendo em conta apenas a análise mutacional. Mesmo após a 

descoberta das mutações responsáveis pela doença, torna-se difícil avaliar a 

gravidade e a progressão da patologia devido ao desconhecimento de todas 

reacções bioquímicas que ocorrem a montante da acumulação dos substractos 

(Futerman & van Meer, 2004).  

As DLS podem ser agrupadas segundo várias classificações, mas como 

defendem Futerman & van Meer (2004), a mais útil será baseada na 

caracterização da enzima ou proteína deficiente, em vez de se basear na 

natureza do substrato acumulado. Esta última terá sido a causa para a 

caracterização errada de doenças para as quais estava identificado o substrato 

acumulado, anos antes de se descobrir o seu defeito enzimático.  

No Quadro I.2 são apresentadas as principais DLS de acordo com a proteína 

afectada e as principais substâncias armazenadas. No Anexo 4 são apresentadas 

as restantes DLS. 
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Quadro I.2 – Classificação das doenças genéticas de sobrecarga lisossomal mais comuns 
(adaptado de Futerman & van Meer, 2004). 
 
Doença Proteína afectada Principais substâncias armazenadas 
Esfingolipidoses   

Fabry α-Galactosidase A Globotriasilceramida e substâncias do 
grupo sanguíneo B 

Lipogranulomatose de Farber  Ceramidase Ceramida 

Gaucher Glucocerebrosidase 
Activador C da saposina 

Glucosilceramida 
Glucosilceramida 

Niemann-Pick A e B Esfingomielinase Esfingomielina 

Múltipla deficiência em proteínas activadoras de 
esfingolípidos 

Proteínas activadoras de 
esfingolípido 

Glicolípidos 

Gangliosidose GM1 β- Galactosidase Gangliósido GM1  

Gangliosidose GM2 (Tay Sachs) β- Hexosaminidase A Gangliósido GM2 e glicolípidos 
relacionados 

Gangliosidose GM2 (Sandhoff) β- Hexosaminidase A e B Gangliósido GM2 e glicolípidos 
relacionados 

Gangliosisose GM2 (deficiência em proteína 
activadora GM2) 

Proteína activadora GM2 Gangliósido GM2 e glicolípidos 
relacionados 

Mucopolissacaridoses (MPS)   

MPS I (Hurler, Scheie, Hurler/Scheie) α- Iduronidase Sulfato de dermatano e sulfato de 
heparano  

MPS II (Hunter) Iduronato-2-sulfatase Sulfato de dermatano e sulfato de 
heparano 

MPS IIIA (Sanfilippo) Heparan N-sulfatase 
(sulfamidase) 

Sulfato de heparano 

MPS IIIB (Sanfilippo) N-acetil-α-glucosaminidase Sulfato de heparano 

MPS IIIC (Sanfilippo) N-acetil-α-glucosaminidase; N-
acetitransferase 

Sulfato de heparano 

MPS IIID (Sanfilippo) N-acetilglucosamina-6-
sulfatase 

Sulfato de heparano 

Doença de Morquio-A N-acetilgalactosamina-6-
sulfato sulfatase 

Sulfato de queratano condroitina-6-
sulfato 

Doença de Morquio-B β-Galactosidase Sulfato de queratano 

MPS VI (Maroteaux-Lamy) N-acetilglucosamina-4-
sulfatase (arilsulfatase B) 

Sulfato de dermatano 

MPS VII (Sly) β-Glucuronidase Sulfato de heparano, sulfato de 
dermatano, sulfatos de condroitina 4 e 6 

Oligossacaridoses e glicoproteinoses   

Pompe (Glicogenose tipo II) α-Glucosidase Glicogénio 

Doenças provocadas por defeitos nas proteínas integrais de membrana 
Cistinose Cistinosina Cistina 

Doença de Danon LAMP2 Fragmentos citoplasmáticas e glicogénio 

Doença infantil de armazenamento do ácido siálico 
Doença de Salla 

Sialina Ácido siálico 

Mucolipidose (ML) IV Mucolipina-1  Lípidos e mucopolissácárridos acídicos 

Niemann-Pick C (NPC) NPC1 e 2 Colesterol e esfingolípidos 

Outras 

Galactosialidose Catepsina A Sialiloligossacáridos 

I-Cell, Polidistrofia pseudo-Hurler (ML II e ML III 
respectivamente) 

UDP-N-acetilglucosamina: 
enzima lisossomal N-
acetilglucosaminil-1-
fosfotransferase 

Oligossacáridos, mucopolissacáridos e 
lípidos 

Deficiência múltipla de sulfatases Enzima que forma a Cα-
formilglicina 

Sulfatídeos 

Ceróido-lipofuscinose neuronal (CLN) 
CLN 1 (Doença de Santavuori) 

 
CLN1 (proteína palmitoil-
tioesterase-1) 

 
Tioésteres lipídicos 

CLN 2 (Doença de Jansky-Bielchowsky) CLN2 (tripeptidil amino 
peptidase-1) 

Subunidade c da ATP sintetase 
mitocondrial 

CLN3 (Doença de Vogt-Spielmeyer) Transportador da arginina Subunidade c da ATP sintetase 
mitocondrial 

 
Abreviaturas: LAMP2 – proteína associada à membrana lisossomal 2. 
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1.7.2.1. Doenças lisossomais de sobrecarga em Portugal 

Na população portuguesa a prevalência das DLS no seu conjunto é cerca de 

1/4000 recém-nascidos (Pinto et al., 2004). À semelhança do que acontece em 

outros países, em Portugal as DLS mais frequentes são as esfingolipidoses e as 

mucopolissacaridoses, cuja frequência relativa é de 54.5% e 27.9%, 

respectivamente. Em relação às esfingolipidoses, verifica-se que a doença de 

Gaucher é a doença mais frequente em Portugal, seguida pela Gangliosidose 

GM2, ou doença de Tay-Sachs, que, em termos de prevalência na população de 

recém-nascidos, ocupa o primeiro lugar.  

As mucopolissacaridoses e as esfingolipidoses têm frequências semelhantes 

em todas as regiões do país, à excepção da MPS I cuja frequência no norte é de 

13% e de 35% no resto do país e da MPS II sendo a frequência no norte de 34% 

e no resto do país de 8%. No que diz respeito às esfingolipidoses, a maior 

diferença de frequência entre as regiões ocorre para a leucodistrofia 

metacromática que é mais frequente no norte (17%) do que no resto do país (2%).  

O valor de prevalência das DLS em Portugal corresponde ao dobro do valor 

determinado na Holanda e na Austrália. Em comparação com estes países 

verificou-se uma maior incidência da variante B da Gangliosidase GM2, das 

Mucolipidoses II e III, da doença de Nieman Pick tipo C e da leucodistrofia 

metacromática e uma menor incidência da doença de Pompe e de Fabry (Pinto et 

al., 2004). 

 

1.7.2.2. Terapêuticas existentes 

Ainda não existe um tratamento totalmente eficaz para a maioria das doenças 

de sobrecarga lisossomal, com excepção da doença de Gaucher de tipo I, da 

Doença de Fabry e, mais recentemente, também para as mucopolissacaridoses 

tipo I e VI e doença de Pompe.  

Neste grupo de patologias é mais difícil intervir de forma a limitar a quantidade 

de substrato, como se faz por exemplo, com a fenilcetonúria, pois os substratos 

que se acumulam nos lisossomas não provêm directamente da alimentação e os 

mecanismos metabólicos que regulam a sua síntese no organismo são bastante 
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complexos. Assim, a maioria das abordagens terapêuticas existentes e/ou em 

vias de desenvolvimento têm por objectivo fornecer a enzima deficiente no 

organismo do doente, seja por terapia de substituição enzimática, transplante de 

medula óssea ou por terapia génica.  

 
I.Terapia de substituição enzimática (TSE) 

Consiste na administração regular por via intravenosa da enzima deficiente. O 

principal problema no desenvolvimento desta abordagem terapêutica foi a 

produção de uma enzima direccionada para as células alvo. Na doença de 

Gaucher a β-glucocerebrosidase recombinante pode ser dirigida aos macrófagos 

depois de se remodelarem as suas cadeias de oligossacáridos de forma a expor 

os resíduos de manose. Esta enzima modificada é sujeita a endocitose após a 

sua ligação aos receptores de manose existentes à superfície dos macrófagos e é 

entregue aos lisossomas (Futerman & van Meer, 2004). 

Porém, devido à barreira hemato-encefálica, a enzima não atinge os tecidos 

cerebrais logo é ineficaz na reversão das manifestações neurológicas. Assim, as 

doenças lisossomais candidatas a este tipo de terapia serão as que não 

apresentam envolvimento neurológico ou aquelas em que as lesões são 

moderadas. 

A TSE demonstrou ser extraordinariamente eficaz em doentes de Gaucher tipo 

I. Estes resultados incitaram à extensão desta estratégia no tratamento de outras 

DLS, nomeadamente em doença de Fabry, doença de Pompe e 

Mucopolissacaridoses I, II e VI (Brady, 2006). Apesar dos resultados com estas 

patologias não serem tão consistentes quando os obtidos com a doença de 

Gaucher (onde se verifica a regressão da pancitopenia e organomegalia na 

maioria dos casos), verificou-se uma melhoria da qualidade de vida desses 

doentes, demonstrando a eficácia da terapia de substituição enzimática 

(Grabowski & Hopkin, 2003; Brady, 2006).  
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II. Enzyme enhancement therapy (EET) 

Para além da terapia de substituição enzimática outras estratégias estão a ser 

desenvolvidas para o tratamento das DLS. Uma alternativa aliciante para tratar 

doenças lisossomais ou genéticas provocadas por alterações na conformação das 

proteínas é a Enzyme enhancement therapy – EET (Desnick, 2004; Pastores & 

Sathe, 2006).  

A actividade enzimática nos lisossomas pode ser deficiente devido a certas 

proteínas recém-sintetizadas serem instáveis e propícias a misfolding. Estas 

alterações na conformação das proteínas são detectadas pelo sistema de controlo 

de qualidade, no retículo endoplasmático e, consequentemente, são desviadas 

para vias de degradação celular.  

Na EET, ligandos de baixo peso molecular, que são inibidores competitivos 

para algumas dessas enzimas lisossomais podem, em concentrações sub-

inibitórias, actuar como chaperones e recuperar as proteínas mutantes, 

conduzindo à reconstrução da sua actividade hidrolítica nos lisossomas. Ao 

contrário das enzimas lisossomais recombinantes, estas pequenas moléculas 

hidrofóbicas podem atravessar a barreira hemato-encefálica, conseguindo 

alcançar os sítios alvos desta patologia, ao contrário do que acontece na terapia 

enzimática de substituição, na qual não se consegue alcançar ou que apenas se 

alcança o alvo quando as enzimas são administradas em doses elevadas 

(Desnick, 2004; Pastores & Sathe, 2006). Assim, a EET é de enorme interesse, 

particularmente para o tratamento de DLS neurodegenerativas.  

 
III. Terapia de redução do substrato 

Uma vez que a maioria das terapêuticas desenvolvidas para as DLS não são 

eficazes no tratamento das formas neurodegenerativas (devido a não 

conseguirem alcançar o sistema nervoso central) tem-se tentado desenvolver 

terapêuticas alternativas. Por exemplo, descobriu-se recentemente que a 

genisteína inibe consideravelmente a síntese de GAGs (glicosaminoglicanos) em 

culturas de fibroblastos de doentes com MPS I, II, IIIA e IIIB, (Piotrowska et al., 

2006). A cultura prolongada destas células, na presença da genisteína, resulta na 
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redução da acumulação de GAGs e na normalização das células, resultados 

estimados por testes bioquímicos e por análises de microscopia electrónica, 

respectivamente. Como a genisteína inibe a actividade de cinase do receptor do 

factor de crescimento epidermal, que é requerida para a expressão dos genes 

que codificam as enzimas envolvidas na produção de GAGs, foi proposta uma 

terapia de redução de substrato para as mucopolissacaridoses através da 

utilização desta substância (Piotrowska et al., 2006).  

Esta terapêutica foi também introduzida, como alternativa à TSE, em doentes 

com Gaucher tipo I (Weinreb et al., 2005). 

 
IV. Terapia génica 

O desenvolvimento da tecnologia do DNA recombinante veio permitir, não só a 

produção em larga escala das enzimas recombinantes mas também a exploração 

de um novo tipo de tratamento – a terapia génica somática. Este tratamento 

consiste na incorporação de um gene terapêutico (um gene normal), usando um 

vector adequado, no genoma das células somáticas do doente, a fim de 

compensar a deficiência funcional do gene mutado e ser produzida uma proteína 

normal. Normalmente, o problema que se tem observado com estes tratamentos é 

a expressão transitória do gene introduzido.  

 

V. Terapia com fármacos 

O objectivo deste tratamento é impedir os defeitos celulares ou metabólicos 

que ocorrem devido à acumulação de substratos não degradados ou impedir a 

acumulação destes mesmos substratos ao inibir parcialmente a sua síntese. Um 

exemplo deste tipo de tratamento é o uso da cisteamina no tratamento da 

cistinose. Este fármaco permite a remoção de cisteína acumulada do lisossoma 

(Gahl et al., 2002). 

 

VI. Transplante de medula 

O transplante de medula óssea tem sido uma medida eficiente para doentes 

com MPS I e MPS VI. Verificou-se também que os doentes com leucodistrofia 

metacromática e doença de Krabbe quando transplantados antes do 
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aparecimento dos primeiros sintomas apresentavam menores danos no sistema 

nervoso central comparativamente aos doentes não transplantados ou 

transplantados após o aparecimento dos sintomas (Meikle & Hopwood, 2003). 

 

 
2. Mucolipidoses II e III 

Em 1967 (Leroy et al.) foi descrita uma patologia com um fenótipo semelhante 

à MPS I (Síndroma de Hurler) mas diferente a nível bioquímico pois não eram 

excretadas grandes quantidades de mucopolissacáridos. Outra característica 

nova era a presença de grandes inclusões no citoplasma dos fibroblastos dos 

doentes, visíveis ao microscópio de fluorescência, daí que a nova doença foi 

denominada Inclusion cell disease (ou I-cell disease). Estes corpos de inclusão 

além de serem observados nos doentes com I-cell, que apresentavam um 

fenótipo clínico grave, foram também encontrados mais tarde noutro grupo de 

doentes com fenótipo semelhante mas menos grave, tendo sido esta doença 

denominada de polidistrofia pseudo-Hurler.  

Em 1970, foi detectada nos fibroblastos de doentes com I-cell uma deficiência 

de várias enzimas lisossomais e no meio de cultura foram encontrados níveis 

anormalmente elevados das mesmas enzimas. No soro destes doentes, as 

concentrações destas enzimas também se encontravam elevadas.  

Foi observado que os fibroblastos dos doentes eram capazes de efectuar a 

endocitose de enzimas lisossomais sintetizadas por células de indivíduos normais 

mas eram incapazes de internalizar as enzimas secretadas por fibroblastos de 

indivíduos doentes. Estes dados permitiram concluir que as enzimas lisossomais 

continham um marcador de reconhecimento que permitia a sua internalização nos 

lisossomas e este marcador estava ausente nos fibroblastos destes doentes. O 

marcador foi mais tarde identificado como M6P e o caminho biossintético através 

do qual ocorre a sua adição foi elucidado, tendo-se descoberto que a primeira 

enzima deste processo (GlcNAc-fosfotransferase) era deficiente na doença I-cell 

(Kornfeld & Sly, 2001). 



Introdução  
 

24 

A doença I-cell e a polidistrofia pseudo-Hurler são hoje designadas por 

Mucolipidoses II e III respectivamente. O termo mucolipidoses foi atribuído por 

Spranger et al. (1970) uma vez que as referidas doenças apresentavam 

características clínicas comuns às Mucopolissacaridoses e às Esfingolipidoses. 

No entanto, as Mucolipidoses II e III já não são incluídas no grupo das 

mucolipidoses, mas sim num grupo à parte desde que se descobriu que a 

patologia é provocada por um defeito no transporte das hidrolases lisossomais e 

não por um defeito nas lipases lisossomais (como acontece com a Mucolipidose 

tipo IV) (Futerman & van Meer, 2004). 

 

 

2.1. Características clínicas  
2.1.1. Mucolipidose tipo II  

 A mucolipidose tipo II (ML II, MIM#252500) é caracterizada por atraso 

grave do desenvolvimento psicomotor, fácies grosseiro, anomalias ósseas graves 

(craniofaciais, cifose lombar, hiperplasia gengival), hipotonia generalizada, 

abdómen protuberante devido à hepatomegalia (a esplenomegalia é mínima). As 

infecções respiratórias são muito frequentes assim como a cardiomegalia e o 

sopro cardíaco. Estas características são evidentes logo após o nascimento e a 

evolução da doença é rápida levando à morte entre os 5 e 8 anos de vida 

(Kornfeld & Sly, 2001). 

Nas formas mais severas de ML II, em que a doença é detectada no período 

neonatal, as alterações radiológicas são semelhantes às provocadas por 

hiperparatiroidismo. Num trabalho recente foram estudados três recém-nascidos 

com ML II que a nível bioquímico tinham características de hiperparatiroidismo 

neonatal, ou seja, um aumento da hormona da paratiróide e da fosfatase alcalina 

séricas. Nestes doentes foi estudado o gene para o receptor de cálcio e não foi 

encontrada qualquer mutação. Desta forma a patogénese do hiperparatiroidismo 

em recém-nascidos com ML II é ainda uma incógnita. A hipótese que foi 

avançada neste estudo é que a enzima deficiente na ML II parece interferir com o 

transporte de cálcio ao nível da placenta o que poderá desencadear uma 

activação da paratiróide de forma a manter as concentrações extracelulares de 
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cálcio dentro dos níveis normais (Unger et al., 2005). Como a nível radiológico e 

bioquímico alguns doentes com ML II se assemelham a doentes com 

hiperparatiroidismo, é necessário uma maior precaução para evitar falsos 

diagnósticos e estabelecer um diagnóstico e terapêutica adequados.  

 
 
2.1.2. Mucolipidose tipo III  

A Mucolipidose tipo III (ML III, MIM#252600) é uma doença menos grave que a 

anterior em que o início dos primeiros sintomas ocorre entre os 2 e 4 anos. A 

evolução clínica é mais lenta o que permite a sobrevivência até à idade adulta. As 

manifestações iniciais mais comuns são: rigidez articular das mãos e ombros, 

sugestivo de artrite reumatóide. Estes sintomas fazem com que seja difícil para o 

doente vestir-se sem ajuda. Por volta dos 4 anos os doentes apresentam mão em 

garra, escoliose e baixa estatura. A destruição progressiva das articulações 

coxofemurais é muito característica nestes doentes o que leva à marcha 

bamboleante. Verifica-se uma tríade de características oftalmológicas: opacidade 

da córnea; retinopatia e astigmatismo hipermatrópico.  

O envolvimento cardíaco valvular, evidenciado por sopro de insuficiência 

aórtica é normal ocorrer na primeira década de vida, mas a insuficiência cardíaca 

sintomática é rara. Não se verifica organomegalia (Kelly et al., 1975). 

A displasia esquelética nas mãos, cotovelos e ombros ocorre de forma 

progressiva nas primeiras duas décadas de vida.  

Nas radiografias pode observar-se disostose multiplex e algumas alterações 

pélvicas e em vértebras. Outras características incluem asas do ilíaco com corpos 

hipoplásicos e irregularidade das epífises femurais proximais com deformação em 

valgo do pescoço femural (Kornfeld & Sly, 2001). 

 

 

2.1.3. Terapêutica  

Não existe tratamento específico ou definitivo para a ML II nem para a ML III. 

O tratamento com antibióticos dos sintomas provocados por frequentes infecções 
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respiratórias é importante e a fisioterapia pode ajudar a abrandar a progressiva 

imobilidade articular nos doentes com ML III. Está descrito que, pelo menos, um 

doente com ML II reagiu favoravelmente a um transplante de medula óssea 

(Kornfeld & Sly, 2001).  

 

 

2.2. Características bioquímicas  

Embora o defeito enzimático primário presente nas células dos doentes com 

ML II e ML III seja a deficiente actividade da GlcNAc-fosfotransferase, a actividade 

de outras enzimas é também deficiente, devido à hipersecreção destas proteínas. 

Além disso, muitas enzimas lisossomais têm padrões electroforéticos 

anormais. Na ausência da adição de grupos M6P às cadeias de oligossacáridos, 

os resíduos de manose não fosforilados são processados pelas manosidases e 

são sujeitas a glicosilação terminal (através da adição de galactose e de ácido 

siálico), aumentando assim a carga negativa (Kornfeld & Sly, 2001). 

Na Mucolipidose II a actividade da GlcNAc-fosfotransferase está ausente, 

enquanto que na Mucolipidose III a actividade da GlcNAc-fosfotransferase em vez 

de ausente está diminuída (Hasilik et al., 1981, Reitman & Kornfeld, 1981a, 

1981b, Varki et al., 1981,1982; Waheed et al., 1982). Em 1982, Honey et al. 

demonstrou, com estudos em fibroblastos de doentes ML III, a existência de três 

grupos de complementação (A, B e C), sendo o grupo B representado apenas por 

uma linha celular, não sendo considerado actualmente. A análise de parâmetros 

cinéticos permitiu concluir que no grupo A, a actividade catalítica da enzima é 

reduzida tanto com substractos artificiais como com enzimas lisossomais 

enquanto que no grupo C se verifica um defeito no reconhecimento do substrato 

mas a enzima apresenta uma actividade normal com substractos artificiais 

(Kornfeld & Sly, 2001). 

Outra característica bioquímica verificada em fibroblastos de doentes com ML 

II é que são resistentes à activação das caspases induzida pelo TNF (tumor 

necrosis factor) uma vez que as glicoproteínas com os resíduos M6P modulam a 

susceptibilidade das células à apoptose mediada pelo TNF. As hidrolases 
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lisossomais têm, portanto, uma função no crescimento celular e homeostasia dos 

tecidos, uma vez que a sua ausência compromete o processo de morte celular 

programada (Tardy et al., 2004). 

 

 

2.3. GlcNAc-fosfotransferase: aspectos moleculares, estruturais e funcionais  

A ML II e a ML III são doenças de transmissão autossómica recessiva, 

associadas à deficiência da enzima GlcNAc-fosfotransferase, que é expressa na 

face cis do complexo de Golgi. Sabe-se que a enzima é um complexo 

heterohexamérico de 540 kDa, constituído por 3 subunidades (α2β2γ2) (Bao et al., 

1996), sendo um produto da transcrição de dois genes: o gene GNPTAB e o gene 

GNPTG (Kudo et al., 2005; Raas-Rothschild et al., 2000).  

O gene GNPTAB, com 21 exões e 85 kb, localiza-se no braço longo do 

cromossoma 12 (12q23.3) e codifica as subunidades α e β. É codificado um 

polipéptido precursor com 1256 aminoácidos que apresenta 144 kDa, com 19 

locais onde poderá ocorrer a N-glicosilação e com, pelo menos, 6 domínios cujo 

significado funcional continua por esclarecer (Tiede et al., 2005b). Este precursor, 

após clivagem proteolítica, origina a subunidade α (entre os resíduos 1-928) e a 

subunidade β (entre os resíduos 929-1256), ambas com um domínio 

transmembranar (Kornfeld & Sly, 2001).  

O gene GNPTG localizado no braço curto do cromossoma 16 (16p13.3) é 

constituído por 11 exões e codifica uma glicoproteína solúvel com 305 

aminoácidos e 97 kDa que constitui a subunidade γ (Raas-Rothschild et al., 2000). 

Após a clivagem do peptídeo sinal de 24 aminoácidos, a proteína madura forma 

homodímeros unidos por pontes dissulfureto e pode ser glicosilada em dois locais 

de N-glicosilação (Tiede et al., 2004). 

As subunidades α e β têm provavelmente uma função catalítica. Em relação à 

subunidade γ vários estudos indicaram que esta subunidade estaria implicada no 

reconhecimento do substrato. No entanto, num estudo recente foi demonstrado 

que a subunidade γ não tem um local de reconhecimento para as enzimas 

lisossomais e que provavelmente a sua função estará relacionada com o folding e 
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a manutenção das subunidades α e β (informação obtida por comunicação oral, 

por Thomas Braulke, no 16º Workshop do ESGLD).  

A Mucolipidose II é provocada por mutações no gene GNPTAB que tornam a 

enzima inactiva (Tiede et al., 2005b). Quando as mutações são no gene GNPTAB 

mas a enzima fica com alguma actividade, o fenótipo torna-se menos grave e 

constitui uma Mucolipidose IIIA.  

A Mucolipidose IIIC (ML IIIC, MIM#252605) é provocada por mutações no 

gene GNPTG (Raas-Rothschild et al., 2000). A nível de sintomas clínicos e 

características bioquímicas, a ML IIIA não se distingue da ML IIIC. 

 

 

2.4. Mutações identificadas nos genes GNPTAB e GNPTG 

Até à data poucos estudos moleculares foram efectuados mas estão descritas 

cerca de 35 mutações no gene GNPTAB e 8 no gene GNPTG. A maioria destas 

mutações é única ou rara e o seu número enfatiza a relação entre a 

heterogeneidade mutacional e a variabilidade dos sintomas verificada entre a ML 

II e a ML III (Raas-Rothschild et al., 2000; Tiede et al., 2004; Kudo et al., 2005; 

Paik et al., 2005; Tiede et al., 2005a; Tiede et al., 2005b, Bargal et al., 2006). 

O Quadro I.3 apresenta as mutações descritas no gene GNPTAB em doentes 

com ML II ou ML IIIA. O Quadro I.4 apresenta as mutações descritas no gene 

GNPTG em doentes com ML IIIC. 

A maioria das mutações encontradas nos doentes com ML II são nonsense, 

frameshift ou de splicing, e ocorrem entre os exões 13 e 21 (Tiede et al., 2005a).  

Poucas mutações são relativamente frequentes, sendo de destacar, no 

entanto, as mutações c.3434+1G> A e c.3503delTC, encontradas num grupo de 

doentes, maioritariamente de origem árabe. Esta última mutação, constitui cerca 

de 50% dos alelos encontrados,  em doentes com ML II e ML IIIA (Bargal et al., 

2006). Outra mutação também relativamente frequente é a c.3665delTC, 

encontrada em várias famílias com ML II e ML IIIA (Kudo et al., 2005). 
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Quadro I.3 – Mutações descritas no gene GNPTAB.  
 

Alteração 
molecular (cDNA) 

Alteração ao nível  
 da proteína 

Tipo de 
mutação 

Subunidade Localização 
Referência 
bibliográfica 

174A>C K4Q Missense α Ex1 Kudo et al., 2005 

310C>T Q104X Nonsense α Ex3 Paik et al., 2005 

118-2A>G R68fsX8 Splicing α Ex3 Bargal et al., 2006 

733A>T D190fsX211/D190V Frameshift/ 

Missense 

α Ex5 Kudo et al., 2005 

773delCAGA T206fsX211 Frameshift α Ex6 Kudo et al., 2005 

1196C>T S399F Missense α Ex7 Bargal et al., 2006 

1012delA T284fsX288 Frameshift α Ex8 Kudo et al., 2005 

1220A> C D407A Missense α Ex10 Tiede et al., 2005b 

2715+1G>A -- Splicing α In13 Paik et al., 2005 

2352T>AAA L730fsX737 Frameshift α Ex13 Kudo et al., 2005 

2681G>A W894X Nonsense α Ex13 Paik et al., 2005 

2573delGA E858fsX3 Frameshift α Ex13 Paik et al., 2005 

1744delC C528fsX546 Nonsense α Ex13 Kudo et al., 2006 

1625insC E542AfsX4 Frameshift α Ex13 Tiede et al., 2005 

1902tripTATA* S581fsX588 Nonsense α Ex13 Kudo et al., 2006 

2533C>T Q845X Nonsense α Ex13 Tiede et al., 2005 

2916insT M972IfsX3 + skip exão 15 Frameshift 

+ Splicing 

β Ex15 Bargal et al., 2006 

3173C>G S1058X Nonsense β Ex16 Paik et al., 2005 

3145insC G1049RfsX16 Frameshift β Ex16 Tiede et al., 2005 

IVS17+1G>A P1084XfsX1085 Splicing β In17 Kudo et al., 2006 

IVS17+6T>G P1084fsX1085 Splicing β In17 Kudo et al., 2006 

3252delA P1085RfsX6 Frameshift β Ex17 Tiede et al., 2005 

3249+1G> A R1112fsX2 Splicing β Ex17 Bargal et al., 2006 

3335+6T>G R1112fsX2 Splicing β  Ex17 Bargal et al., 2006 

17 + 1G skip exão 17 Splicing β Ex17 Tiede et al., 2005 

3395dupCTAC Y1079fsX1081 Frameshift β Ex18 Kudo et al., 2006 

3434+1G> A skip exão 18 Splicing β Ex18 Bargal et al., 2006 

IVS19-1G W1201fsX1202 Splicing β In19 Kudo et al., 2006 

3474delTA H1185 fsX5 Frameshift β Ex19 Paik et al., 2005 

3503delTC L1168QfsX5 Frameshift β Ex19 Bargal et al., 2006 

3566insA R1189QfsX9 Frameshift β Ex19 Tiede et al., 2005 

3566insA R1189QfsX9 Frameshift β Ex19 Tiede et al., 2005 

3565C>T R1189X Nonsense β Ex19 Paik et al., 2005 

3613C>T R1205X Nonsense β Ex20 Tiede et al., 2005 

3665delTC L1168fsX1172 Frameshift β Ex20 Kudo et al., 2006 

3707A> T K1236M Missense β Ex21 Tiede et al., 2006 

Outubro 2007 

Abreviaturas: K - lisina; Q - glutamina; Ex - exão; X - codão stop; R - arginina; fs - frameshift (alteração do quadro de 
leitura); D - aspartato; V - valina; del – delecção; T - treonina; S - serina; F - fenilalanina; A - alanina; (--) - não determinado; 
In - intrão; L - leucina; W - triptofano; E - ácido glutâmico; C - cisteína; ins -inserção; trip - triplicado; M - metionina;               
I - isoleucina; skip - remoção; G - glicina; IVS - número do intrão; dup - duplicado; Y - tirosina; H - histidina. 

 
* a sequência TATA é repetida 3 vezes como TATATATATATA. 
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Quadro I.4 – Mutações descritas no gene GNPTG. 
 
Alteração molecular 
(cDNA) 

Alteração ao nível 
da proteína 

Tipo de 
mutação 

Subunidade Localização 
Referência 
bibliográfica 

196C>T R66X Nonsense γ Ex4 Raas-Rothschild  

et al, 2004 

316G> A G106S Missense γ Ex5 Raas-Rothschild  

et al, 2004 

347delACA N116del -- γ Ex6 Tiede et al, 2004 

379del13pb D127DfsX Frameshift γ Ex6 Raas-Rothschild  

et al, 2004 

IVS5-1G>C skip exão 6 Splicing γ Ex6 Raas-Rothschild  

et al, 2004 

445delG A149PfsX12 Frameshift γ Ex7 Raas-Rothschild  

et al, 2004 

500insC L167LfsX32 Frameshift γ Ex7 Raas-Rothschild  

et al, 2004 

608insC Q203HfsX4 Frameshift γ Ex8 Raas-Rothschild  

et al, 2004 

Outubro 2007 

Abreviaturas: R - arginina; X - codão stop; Ex - exão; G - glicina;S - serina; del - delecção; N - asparagina; del - delecção;   
(--) - não determinado; pb - pares de bases D - aspartato; fs - frameshift (alteração do quadro de leitura); IVS - número do 
intrão; skip - remoção; A - alanina; P - prolina; L - leucina; ins - inserção; Q - glutamina; H - histidina.  
 

 

2.5. Diagnóstico bioquímico e molecular 

O diagnóstico bioquímico da ML II e da ML III pode ser efectuado de duas 

formas: determinação da actividade catalítica das enzimas lisossomais no 

soro/plasma e em fibroblastos em cultura. Numa situação patológica, verifica-se 

um aumento da actividade enzimática extracelular das: β-hexaminidase, iduronato 

sulfatase e arilsulfatase A entre 10 a 20 vezes (Kornfeld & Sly, 2001). Se 

estiverem disponíveis fibroblastos em cultura, pode determinar-se a razão das 

actividades enzimáticas entre o meio intracelular e extracelular. A actividade das 

hidrolases não pode ser determinada em leucócitos, uma vez que nestes, o 

transporte das hidrolases ocorre por uma via independente da M6P.  

Outra forma de efectuar o diagnóstico é através da determinação da actividade 

enzimática da fosfotransferase nos leucócitos ou nos fibroblastos. A actividade da 

GlcNAc-fosfotransferase encontra-se deficiente em células de indivíduos com ML 
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II e residual em doentes com ML III. Outra característica bioquímica da ML II e da 

ML III é a ausência de mucopolissacaridúria.  

Tal como se irá demonstrar no trabalho a seguir apresentado, a identificação 

de mutações nos genes GNPTAB e GNPTG constitui uma importante ferramenta 

para a classificação das ML II e III. De facto, a distinção entre a ML IIIA e a ML 

IIIC só é possível com base no diagnóstico molecular, uma vez que os dois tipos 

de ML III apresentam as mesmas características clínicas e bioquímicas.  
 

2.6. Objectivos 
O trabalho focou a análise molecular das Mucolipidoses II e III em Portugal, 

tendo como principais objectivos: 

i) optimizar métodos de biologia molecular que permitam a detecção 

de variações genéticas nos genes GNPTAB e GNPTG em doentes 

portugueses com diagnóstico clínico e bioquímico de ML II e ML III; 

ii) obter pela primeira vez dados sobre a variação genética que provoca 

estas patologias em Portugal; 

iii)  implementar estratégias de diagnóstico molecular (por exemplo para 

diagnóstico pré-natal molecular e identificação de portadores); 

iv) estudar o impacto das mutações encontradas nos níveis de mRNA e 

na estrutura e função da proteína; 

V) analisar a relação genótipo-fenótipo de modo a clarificar o papel da 

variação genética na gravidade dos sintomas e oferecer um melhor 

prognóstico da evolução da doença, permitindo assim um 

aconselhamento genético mais específico. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IIII  ––  MMAATTEERRIIAALL  EE  MMÉÉTTOODDOOSS  
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II. MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

1. Selecção dos doentes e familiares  

Os doentes incluídos neste estudo (aprovado pelo conselho de ética do Centro 

de Genética Médica Jacinto de Magalhães, CGMJM) eram provenientes de 

hospitais de todo o país e foram seleccionados com base: 

i) no fenótipo clínico (Anexo I); 

ii) no diagnóstico bioquímico efectuado pela Unidade de Enzimologia do 

CGMJM. O estudo bioquímico é efectuado pela determinação da 

actividade catalítica de enzimas lisossomais em plasma do sangue 

periférico e em fibroblastos de pele cultivados. Nesta patologia verifica-se 

uma deficiência intracelular e concomitante aumento extracelular da 

actividade enzimática de determinadas enzimas lisossomais 

(apresentando-se neste trabalho as β-hexosaminidases, α-manosidases, 

α- galactosidases, β-galactosidases e β-glucuronidases, Anexos II e III). A 

actividade enzimática da glucocerebrosidase constitui um marcador de 

referência, dado que não se apresenta deficiente nos fibroblastos destes 

doentes, em virtude da utilização de uma via de transporte para o 

lisossoma alternativa à via da M6P.  

iii) na análise de substratos excretados na urina, pela quantificação e 

perfil electroforético (glicosaminoglicanos) ou cromatográfico 

(oligossacáridos) dos substratos.  

Um dos casos estudados era um feto, tendo-se efectuado a análise bioquímica 

e molecular em amniócitos. O diagnóstico pré-natal foi efectuado dada a existência 

de um caso índex, do qual não foi possível obter material biológico para este 

trabalho. 

Em todos os doentes estudados não são conhecidos parentescos entre as 

famílias e sempre que foi possível efectuar a colheita de material biológico, 

procedeu-se à caracterização dos familiares.  
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2. Métodos 

2.1. Material biológico 

Como material biológico para a realização deste estudo foram utilizadas linhas 

celulares de fibroblastos de pele cultivados e crioconservados em azoto líquido. 

Para o estudo dos familiares dos doentes, o material utilizado foram leucócitos 

obtidos de sangue periférico, colhido por punção venosa. 

 

 

2.2. Culturas de fibroblastos cutâneos e obtenção dos pellets celulares 

De forma a obter um número suficiente de células para as extracções de RNA 

e DNA, as linhas celulares de fibroblastos foram repostas em cultura. 

Partiu-se de um pellet inicial de fibroblastos crioconservados que foi colocado 

em cultura, tendo sido realizadas as subculturas necessárias até à obtenção de 

um número suficiente de células. Na composição do meio de cultura utilizou-se 

meio base DMEM (Gibco, Invitrogen), 1% de penicilina/estreptomicina, 1% de 

fungizona, 1% de canamicina e 20% de soro vitelo fetal.  

As caixas de cultura foram colocadas em estufa de CO2 (5%) a 37ºC durante o 

tempo necessário para obtenção de uma cultura confluente, tendo-se procedido 

regularmente à renovação do meio de cultura. Quando nas caixas de cultura os 

fibroblastos se apresentavam confluentes e uniformemente distribuídos, o meio de 

cultura foi retirado e as monocamadas celulares foram lavadas com PBS, ao que 

se seguiu a adição de tripsina (de forma a soltar as células da caixa). A esta 

suspensão celular, foi adicionado meio de cultura e procedeu-se à sua 

transferência para um tubo de centrífuga. A suspensão foi centrifugada a 2500 rpm 

e os precipitados celulares obtidos (após uma segunda centrifugação com PBS) 

foram armazenados a -80 ºC até se proceder à extracção de DNA genómico ou de 

RNA total. 
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2.3. Extração de RNA 

Um dos pellets celulares obtidos de acordo com o procedimento descrito 

anteriormente foi utilizado para a extracção do RNA total.  

Foi usado o kit High Pure RNA Isolation Kit (Roche) que permite a purificação 

de RNA total a partir de células em cultura, tendo-se realizado os seguintes 

passos: 1) começa-se por lisar as células com um tampão de lise (Lysis Binding 

Buffer), inactivando-se ao mesmo tempo as RNAses; 2) os ácidos nucleicos são 

ligados às fibras de vidro que se encontram nos tubos fornecidos (High Pure Filter 

Tube); 3) as moléculas contaminantes de DNA são quebradas através da adição 

de uma solução contendo a enzima DNase I; 4) de forma a eliminar todos as 

substâncias que possam interferir com a reacção de RT, os ácidos nucleicos que 

se encontram ligados às fibras de vidro do tubo são eluídos com o tampão Inhibitor 

Removal Buffer; 5) é adicionado outro tampão que permite a eluição dos ácidos 

nucleicos que ainda se encontrem ligados e a purificação de sais, proteínas e 

outras impurezas celulares; 6) o RNA purificado é recuperado através da eluição 

com o tampão Elution Buffer; 7) o RNA extraído é conservado a uma temperatura 

de -80ºC até à sua utilização. 

A integridade do RNA foi verificada por electroforese em gel de agarose 1%. As 

bandas correspondentes ao rRNA 28S (5 kb) e 18S (1.8 kb) devem aparecer bem 

definidas à luz UV de 254 nm e a banda de 28S deve apresentar, 

aproximadamente o dobro da intensidade da banda 18S. Os mRNA visualizam-se 

como um arrastamento entre estas duas bandas. 

Procedeu-se também à determinação da concentração e da pureza do RNA 

total obtido através da utilização de um espectrofotómetro Nanodrop ND-1000 (a 

razão A260/A280 deve estar compreendida entre 1.8 e 2.0). 
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2.4. Extracção de DNA  

Um dos pellets (obtido como descrito no ponto 2.2) foi usado para a extracção 

de DNA genómico. Foi usado o kit Puragene DNA Purification (Gentra Systems), 

tendo-se procedido resumidamente da seguinte forma: 1) adição da solução Cell 

Lysis Solution para ocorrer a lise das células; 2) digestão e precipitação das 

proteínas através da adição de uma solução contendo Proteinase K e da solução 

Protein Precipitation Solution; 3) isolamento do DNA através da sua precipitação 

com 2-propanol 100%; 4) hidratação do DNA com a solução DNA Hydration 

Solution. 

Após a extracção, o DNA foi conservado a uma temperatura de -20 ºC até à 

sua utilização. 

A integridade do DNA foi verificada por electroforese em gel de agarose 1%. 

Procedeu-se também à determinação da sua concentração no espectrofotómetro 

NanoDrop ND-1000 (a razão Abs260/Abs280 deverá ser 1.8). 

 

 
2.5. Análise mutacional do cDNA dos genes GNPTAB e GNPTG  

Com o objectivo de identificar nos genes GNPTAB e GNPTG as mutações 

responsáveis pelas patologias em estudo, procedeu-se ao estudo do DNA 

complementar ao mRNA (cDNA) dos doentes. O mRNA dos doentes foi 

inicialmente copiado para cDNA (RT). Seguidamente foram utilizados 

oligonucleótidos para a amplificação específica do cDNA GNPTAB e GNPTG, e os 

produtos obtidos foram analisados em gel de agarose a 2% e sequenciados. 

Sempre que se encontraram alterações no cDNA procedeu-se à sua confirmação 

no gDNA do caso índex e dos pais (sempre que havia material biológico).  

É de salientar que esta estratégia analítica só permite a identificação de 

mutações localizadas nas regiões exónicas do gene, contudo, possibilita a 

avaliação do impacto de mutações intrónicas que afectem o processamento do 

RNA. 
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2.5.1. Síntese de cDNA  

A primeira cadeia de DNA complementar ao mRNA (cDNA) foi sintetizada a 

partir do RNA total, utilizando o kit de síntese da primeira cadeia de cDNA 

(Amersham Biosciences). Esta reacção é catalizada pela enzima retrovírica 

transcriptase reversa – Reverse Transcriptase, incorporada na mistura do kit 

utilizado. 

Começou-se por provocar a destruição das estruturas secundárias do RNA 

através do aquecimento de uma solução contendo RNA (com uma concentração 

final de 1 µg) a 60 ºC durante 10 minutos. De seguida adicionou-se a mistura da 

reacção (bulk first-strand reaction mix, primer Not I-d (T)18 diluído e uma solução 

de DTT) e incubou-se a 37 ºC durante 1 h e por fim a 93 ºC durante 10 min. 

 
 
2.5.2. Amplificação do cDNA dos genes GNPTAB e GNPTG por PCR 

O cDNA do gene GNPTAB foi amplificado em 6 fragmentos utilizando os 

primers e as condições apresentados no Quadro II.1 e o cDNA do gene GNPTG foi 

amplificado em 3 fragmentos com as condições e os primers referidos no Quadro 

II.2. Os primers utilizados na amplificação do GNPTAB foram anteriormente 

utilizados num estudo publicado (Bargal et al, 2006), à excepção do primer reverse 

do fragmento 3, que foi desenhado com o programa Primer3, disponível online na 

página http://biotools.umassmed.edu/bioapps/primer3_www.cgi. Também os 

primers utilizados para o GNPTG foram desenhados com este programa. Os 

primers usados para este último gene foram acrescentados da sequência 

oligonucleotídica dos primers de sequenciação M13 na sua extremidade 5’ 

(assinalada a sombreado no Quadro II.2). Esta medida foi usada para facilitar a 

realização da sequenciação cíclica, dado que possibilita a utilização de um par de 

primers universal para todos os fragmentos e, assim, das mesmas condições de 

PCR.  

Para todos os fragmentos foi utilizada a mistura de amplificação comercial 

ImmoMix Red 1X (contém DNA polimerase IMMOLASETM, (NH4)2SO4, Tween 20, 

Tris-HCl, MgCl2 e dNTPs) e primers (forward e reverse) a uma concentração de 
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0.5 μM. A utilização desta mistura de amplificação requer um passo de activação 

de 7 min a 95 ºC de forma a minimizar a amplificação de fragmentos inespecíficos. 

O volume de cDNA usado na reacção foi de 5 μl para um volume final de 25 μl. 

Um testemunho negativo (branco) foi sempre realizado através da substituição da 

amostra de cDNA por água estéril. 

Quadro II.1 – Condições utilizadas para a amplificação dos seis fragmentos de cDNA GNPTAB 
(número de acesso do Ensembl ENST00000299314). 

Fragmento 
Tamanho 

do amplificado  
(pb)  

Sequência  
dos Primers  

(5´→3’) 
Condições de amplificação Nº de  

ciclos 

1 (exões 1-6) 733 
 
F: AGCTGCAATGAGCGGCGC 
R:AGCAGTCCAGAGTGGGCA 

 
95ºC* 94ºC  59ºC  72º   72ºC**   
  7’      45’’   45’’    1’30’’  10’ 

35 

2 (exões 5-10) 716 
 
F: CCCTTCTACCAATGTCTCAG 
R: CCTTCCCAAACATGACATCA 

 
95ºC* 94ºC  55ºC  72º   72ºC**    
  7’      45’’    45’’   1’30’’  10’ 

35 

3 (exões 10-13) 752 
 
F:AAGGGCTGTCCCAGAAGTTT 
R:ATTTTCGTAACCCTTCTGGG 

 
95ºC* 94ºC  55ºC  72º   72ºC**  
  7’      45’’    45’’   1’30’’  10’ 

35 

4 (exão 13) 774 
 
F:CAGATAACAGTGGAGGTGGA 
R:TGTGTAATGCTGCAGCTTTC 

 
95ºC* 94ºC  58ºC  72º   72ºC**    
  7’      45’’    45’’   1’30’’  10’ 

35 

5 (exões 13-18) 763 
 
F: GCTGAAAATCACATAGGCGT 
R: CTTCTTCTCCCATGATTTCA 

 
95ºC* 94ºC  55ºC  72º   72ºC**    
  7’      45’’    45’’   1’30’’  10’ 

35 

6 (exões 17-21) 734 
 
F: CCAGTAACTGACAAAATCCA 
R: ACAGGTCCATGAGCAAATTC 

 
95ºC* 94ºC  55ºC  72º   72ºC**    
  7’      45’’    45’’   1’30’’  10’ 

35 

 
Abreviaturas: F - sequência nucleotídica da cadeia orientada no sentido 5´→3’; R - sequência nucleotídica da cadeia 
complementar; pb - pares de bases.  
* passo de activação; ** extensão final. 
 

 

 

Quadro II.2 – Condições utilizadas para a amplificação dos três fragmentos de cDNA GNPTG 
(número de acesso do Ensembl ENST00000204679). 
 

Fragmento 
Tamanho 

do 
amplificado  

(pb)  

Sequência  
dos Primers  

(5´→3’) 
Condições de amplificação Nº de 

ciclos 

1 (exões 1-7) 490 
 
F:TGTAAAACGACGGCCAGTTGACCGTCACTTCACGTGAC 
R:CAGGAAACAGCTATGACCGGCCAGCCGGTTGCTTTTTC 

 
95ºC* 96ºC 58ºC 72º  72ºC** 
  7’      45’’   45’’   1’    10’ 

35 

2 (exões 7-10) 453 
 
F:TGTAAAACGACGGCCAGTAGATCGCCAACAACACCTTC 
R:CAGGAAACAGCTATGACCGCAAACCTTTCAGCCTTTTG 

 
95ºC* 96ºC 58ºC 72º  72ºC** 
  7’      45’’  45’’     1’    10’ 

35 

3 (exões 9-11) 293 
F:TGTAAAACGACGGCCAGTAGCTGGAGGGAGGTCCTG 
R:CAGGAAACAGCTATGACCCCAGCCAGCTTCTCTGTAGG 

 
95ºC* 96ºC 58ºC 72º 72ºC** 
  7’      45’’   45’’    1’   10’ 

35 

 
Abreviaturas: F – sequência nucleotídica da cadeia orientada no sentido 5´→3’; R – sequência nucleotídica da cadeia 
complementar.  
* passo de activação; ** extensão final. 
 
Sequência do M13 (representada a sombreado) 
F: tgtaaaacgacggccagt 
R: caggaaacagctatgacc 
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2.5.3. Análise da reacção de PCR e purificação dos produtos amplificados 

O resultado da amplificação dos fragmentos pretendidos foi verificado através 

da sua electroforese num gel de agarose 2% em tampão TAE 1X, em série com 

um marcador de pesos moleculares. A visualização da banda pretendida foi 

efectuada num transiluminador de luz ultra-violeta.  

Quando surgiam bandas inespecíficas, ou mais de uma banda de interesse, a 

banda correspondente ao fragmento pretendido era excisada e purificada com o 

Perfectprep Gel Cleanup (Eppendorff) seguindo as condições preconizadas pelo 

fabricante. Quando eram amplificados apenas os fragmentos pretendidos, os 

produtos de PCR foram colocados em colunas de purificação Microspin S-300 HR 

(GE Healthcare) e purificados de acordo com o protocolo fornecido pelo fabricante. 

 

 
2.5.4. Sequenciação do cDNA GNPTAB e GNPTG 

As amostras purificadas foram submetidas a sequenciação cíclica, utilizando-se 

a mistura comercial “BigDye Terminator Cycle Sequencing Kit v2.0” (ABI PRISM, 

PE Applied Biosystems) que possui dNTPs, ddNTPs marcados com 4 

fluorocromos distintos, tampão e uma DNA polimerase. Para efectuar a reacção de 

alongamento, foi necessário adicionar a 2 μl desta mistura o amplificado purificado 

(2.5-3.0 μl) e 0.5 μl de um dos primers (forward ou reverse, a 3.2 μM). As 

condições utilizadas para a reacção de sequenciação foram as seguintes:  

 
 

Temperatura 

Tempo 

96ºC 

3 min 

96ºC 

10 s. 

50ºC 

5 s. 

60ºC 

4 min. 

4ºC 

10 min. 

   35 ciclos 

 

 

Os fragmentos sintetizados foram purificados com resina Sephadex e as 

amostras foram conservadas a -20 ºC até se preceder à sua análise. A preparação 

final para injecção no sequenciador consistiu na adição de 15 μl de HI-Di 

Formamida Desionizada aos produtos purificados.  
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A análise dos fragmentos foi realizada num sequenciador automático ABI 

PRISM 3130xl de 16 capilares com 36 cm. As sequências são analisadas no 

programa FinchTV versão 1.3.1, disponível na página www.geospiza.com/finchtv. 

De seguida foi efectuado o alinhamento da sequência obtida com a sequência 

publicada na base de dados do Ensembl (http://www.ensembl.org/index.html), no 

programa clustalw, disponível em www.ebi.ac.uk/clustalw. 

 

 

2.6. Análise mutacional do gDNA dos genes GNPTAB e GNPTG 

A presença das mutações encontradas ao nível do cDNA GNPTAB e GNPTG  

foi confirmada através da análise das sequências de gDNA respectivas. Para a 

amplificação dos fragmentos de gDNA, foi também utilizada a mistura comercial 

ImmmoMixRed (1X),  0.5 μM de cada primer, tendo-se utilizado um volume de 

gDNA de 1 μl para um volume final de 25 μl de reacção. As condições de 

amplificação encontram-se descritas no Quadro II.3. 
 
 

Quadro II.3 –  Condições utilizadas para a amplificação de fragmentos de gDNA GNPTAB (número 
de acesso do Ensembl ENSG00000111670) e gDNA GNPTG (número de acesso do Ensembl  
ENSG00000090581). 

 

Gene Mutação 
Sequência  

dos Primers  
(5´→3’) 

Condições de amplificação 
Nº  
de 

ciclos 

c.440delC 
 
F: CTGCCTCCTTCCTAATCTGTCC 
R: CAATCCCTTTTTGAGGTTAAGGCC 

 
95ºC* 94ºC  60ºC  72º 72ºC** 
  7’      45’’    45’’   1’30’’ 10’ 

35 

p.S399F 
 
F: GTGATGATGCAGTCCTGTAGTC 
R: GATTTGCTAAGTGACTTCCACGC 

 
95ºC*94ºC  60ºC  72º 72ºC** 
  7’     45’’    45’’   1’30’’ 10’ 

35 

p.E667X 
 
F:CAGATAACAGTGGAGGTGGA 
R:TGTGTAATGCTGCAGCTTTC 

 
95ºC* 94ºC  58ºC  72º 72ºC** 
  7’      45’’     45’’   1’30’’ 10’ 

35 

c.3503delCT 
 
F: CCCATAGCTAAAAGGCCATCTACC 
R: GTATACACTCACCCACACACATGC 

 
95ºC* 94ºC  60ºC  72º 72ºC** 
  7’      45’’    45’’   1’30’’ 10’ 

35 

G
N

PT
A

B
 

 
p.I403T 

 

 
F: GTGATGATGCAGTCCTGTAGTC 
R: GATTTGCTAAGTGACTTCCACGC 

 
95ºC* 94ºC  60ºC  72º 72ºC** 
  7’      45’’    45’’   1’30’’ 10’ 

35 

 
c.639delT 

 
F: TGTAAAACGACGGCCAGTAGATCGCCAACAACACCTTC 
R: CAGGAAACAGCTATGACCGCAAACCTTTCAGCCTTTTG 

 
95ºC* 94ºC  60ºC  72º 72ºC** 
  7’      45’’    45’’   1’30’’ 10’ 

35 

G
N

PT
G

 

 
c.610-1G>T 
 

 
F: TGTAAAACGACGGCCAGTAGATCGCCAACAACACCTTC 
R: CAGGAAACAGCTATGACCGCAAACCTTTCAGCCTTTTG 

 
95ºC* 94ºC  60ºC  72º 72ºC** 
  7’      45’’    45’’   1’30’’ 10’ 

35 

     
Abreviaturas: F – sequência nucleotídica da cadeia orientada no sentido 5´→3’; R – sequência  nucleotídica 
da cadeia complementar.  
* passo de activação; ** extensão final. 
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Os procedimentos utilizados na purificação dos produtos de gDNA amplificados 

e na sua análise por sequenciação foram os mesmos que os utilizados para a 

análise dos fragmentos de cDNA GNPTAB (ver pontos 2.5.3. e 2.5.4.). 

 
 

2.7. Estudos de PCR em tempo real quantitativo (qRT-PCR) 

Com a finalidade de avaliar o impacto das mutações encontradas ao nível da 

expressão dos genes GNPTAB e GNPTG foi utilizada a técnica de RT-PCR em 

tempo real quantitativo (qRT-PCR). 

Os genes GNPTAB e GNPTG assim como dois genes endógenos, que 

codificam para as enzimas glicolíticas gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase 

(GAPDH) e fosfoglicerato cinase (PGK) foram quantificados por PCR a tempo real 

com a mistura TaqMan® Gene Expression Assays que contém primers para 

amplificação e uma sonda marcada com um fluorocromo. A sonda e os 

oligonucleótideos dos genes GNPTAB e GNPTG foram encomendados à Applied 

Biosystems como assay-on-demand (gnptab: Hs00225647_m1; gnptg: 

Hs01126100_gH).  

As reacções de qRT-PCR foram preparadas num volume final de 50 μl, com 

concentrações finais de 1x TaqMan Universal PCR Master Mix (Applied 

Biosystems), 1x assay-on-demand, e 1 µg de RNA convertido em cDNA.  

As reacções de amplificação foram realizadas usando um aparelho ABI Prism 

7000 (Applied Biosystems) e compreenderam uma incubação inicial para a 

actuação da Uracil DNA Glicosilase (incluída no TaqMan Universal PCR Master 

mix) e posteriormente a activação da DNA Polimerase. Seguiram-se 40 ciclos de 

desnaturação, emparelhamento e extensão. As condições utilizadas foram as 

seguintes: 

 
 Incubação 

Inicial 
   Activação da 
DNA polimerase 

Desnaturação Emparelhamento Extensão 

Temperatura 

Tempo 

50ºC 

2 min. 

95ºC 

10 min 

95ºC 

15 s. 

60ºC 

1 min. 

60ºC 

1 min. 

         40 ciclos 
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Para todos os casos estudados foram efectuadas pelo menos três experiências 

independentes, com duplicados de cada uma das amostras, incluindo as da curva 

padrão e utilizando cDNA de pelo menos duas reacções de síntese 

independentes; sempre que possível, os resultados foram confirmados utilizando 

amostras de RNA obtidas a partir de extracções independentes. 

Os níveis de expressão de cada gene foram obtidos utilizando o método da 

curva padrão que se baseia na utilização de uma curva padrão para cada um dos 

genes testados. Por interpolação na curva padrão de cada gene, obtêm-se os 

valores da quantidade de RNA.  

A normalização da expressão é efectuada através do cálculo da razão das 

concentrações de RNA entre o gene de interesse e o gene endógeno. Neste 

estudo, a normalização da expressão dos genes GNPTAB e GNPTG foi efectuada 

com os dois genes endógenos referidos, o gene da gliceraldeído-3-fosfato 

desidrogenase (GAPDH, Applied Biosystems, #4326317E) e o gene da 

fosfoglicerato cinase humana 1 (PGK, Applied Biosystems, #4326318E). A média 

da quantidade de mRNA correspondente à expressão destes dois genes foi usada 

para normalizar a expressão dos genes de interesse (GNPTAB e GNPTG). Por 

fim, a quantidade relativa de RNA foi determinada através da razão entre as 

expressões normalizadas da amostra de interesse e da média de 2 amostras 

controlo 

 

 

2.7.1. Análise estatística 

Os valores de mRNA obtidos por qRT-PCR a tempo real, a partir de amostras 

dos doentes e das duas amostras de indivíduos controlo, foram comparadas 

utilizando o teste t student, que consiste num teste estatístico paramétrico usado 

para calcular a diferença entre médias de dois grupos de dados. As diferenças 

foram consideradas significativas quando p <0.05. 
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2.8. Análise haplotípica   

Foram usados 4 marcadores polimórficos para efectuar os estudos haplotípicos 

nos doentes que apresentavam a mutação c.3503delTC no gene GNPTAB: 

D12S1727, D12S1607, D12S1030 e um polimorfismo intragénico localizado no 

intrão 1. 

O esquema seguinte mostra a localização relativa e a distância em Mb dos 4 

marcadores utilizados relativamente ao gene GNPTAB. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura II.1 – Representação da posição dos microssatélites em relação ao gene GNPTAB. 
Abreviaturas: cen - centrómero; tel - telómero; Mb - megabases. 

 

 

Os primers utilizados para a amplificação destes 4 microsatélites foram  

cedidos por Ruth Bargal e Annick Raas-Rothschild do Departamento de Genética 

Humana do Hospital Universitário Hadassah Hebrew de Jerusalém; as sequências 

conhecidas (não conhecemos a sequência dos primers que amplificam o marcador 

intragénico) e as condições de amplificação utilizadas são apresentadas no 

Quadro II.4.   

 

 

 

 

 

 

 

Cen Tel

D12S1727 D12S1607GNPTAB D12S1030

Microssatélite 
intrónico 

0.43 Mb 0.034 Mb

0.7 Mb

Cen Tel

D12S1727 D12S1607 D12S1030

Microssatélite 
intrónico 

Cen Tel

D12S1727 D12S1607GNPTAB D12S1030

Microssatélite 
intrónico 

0.43 Mb 0.034 Mb

0.7 Mb

Cen Tel

D12S1727 D12S1607 D12S1030

Microssatélite 
intrónico 
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Quadro II.4 – Condições de amplificação dos fragmentos que contêm os marcadores polimórficos. 
 

Microsatélite Marcação do 
primer forward 

Sequência dos Primers  
(5´→3’) 

Condições de amplificação Nº de 
ciclos 

D12S1727 
 

[Hex] 
 
F:AGTCACCACTGAAAATCCAC 
R:GAGTGAGACCCCGTAAAAA 

 
95ºC* 94ºC 55ºC  72ºC 72ºC** 
  7’      30’’    30’’    30’’   10’ 

35 

Polimorfismo 
intragénico 

 
[Fam] 

 
F: Sequência não conhecida 
R: Sequência não conhecida 

 
95ºC* 94ºC 55ºC  72º   72ºC** 
  7’      30’’    30’’    30’’   10’ 

35 

D12S1607 
 

[Hex] 
 
F:AGCTGAGATCATGCCACTG 
R: TTGGTGAGCCCTGAAGAA 

 
95ºC* 94ºC 55ºC  72º    72ºC** 
  7’     30’’     30’’    30’’    10’ 

35 

D12S1030 
 

[Hex] 
 
F: TCCCACATTGACCTATGTAGG 
R:AGAGTGTAAATGCTACAAGGGC 

 
95ºC* 94ºC 55ºC  72º    72ºC** 
  7’      30’’    30’’    30’’   10’ 

35 

 
Abreviaturas: F - sequência nucleotídica da cadeia orientada no sentido 5´→3’; R - sequência  nucleotídica da 
cadeia complementar. 
* passo de activação; ** extensão final. 
 
 
 

Os 4 microsatélites foram amplificados de forma independente. As reacções de 

PCR foram realizadas com a mistura comercial ImmoMixTM 1x, 0.25 µM de cada 

primer e 1µl de DNA genómico num volume final de reacção de 25 µl.  

Após a amplificação, 1 µl do produto foi adicionado a uma mistura contendo 

formamida e um padrão interno (ROXTM - 500 size standard, Applied Biosystems, 

24:1) e a electroforese foi realizada num sequenciador ABI PRISM 3130xl de 16 

capilares com 36 cm, tendo-se injectado os marcadores D12S1727 e D12S1607 

em simultâneo e noutro grupo o D12S1030 e o polimorfismo intragénico. A análise 

dos resultados foi efectuada com o programa GeneMapper 6.0, Applied 

Biosystems.  

 

 

2.9. Análise bioinformática  

Para a previsão do impacto das novas mutações missense foram usados dois 

métodos bioinformáticos: o PolyPhen e o SIFT.  

O PolyPhen (Polymorphism Phenotyping; http://coot.embl.de/PolyPhen/) prevê 

o possível impacto da substituição de um aminoácido na estrutura e na função da 

proteína. Esta previsão é baseada em regras empíricas directas que são aplicadas 

à sequência e à informação estrutural e filogenética que caracterizam a 

substituição, prevendo assim que a alteração possa ser provavelmente deletéria 
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(supõe com elevada confiança que a função ou a estrutura da proteína sejam 

afectadas), possivelmente deletéria (supõe que a função ou a estrutura da proteína 

sejam afectadas), benigna (provavelmente não terá efeitos) ou desconhecida 

(quando o PolyPhen não consegue fazer uma previsão). Os scores variam entre 0 

e um número positivo, em que 0 significa que a alteração é neutra e um número 

positivo elevado indica grande probabilidade da alteração ser prejudicial. 

Por sua vez, o programa SIFT (Sorting Intolerant From Tolerant; 

http://blocks.fhcrc.org/sift/SIFT.html) prevê, com base na análise de sequências 

homólogas, se uma determinada substituição aminoacídica será deletéria (não 

tolerada) para a proteína ou se, pelo contrário, será tolerada. O SIFT baseia-se na 

premissa de que a evolução da proteína está correlacionada com a função da 

mesma. Posições importantes para a função deverão aparecer conservadas 

quando se faz o alinhamento de proteínas da mesma família, enquanto que as 

posições menos importantes poderão variar. Valores de p menores do que 0.05 

são indicativos que a alteração não é tolerada, enquanto que os maiores ou iguais 

a 0.05 indicam que a substituição é tolerada. 

Para efectuar a previsão do score dos sítios de splicing, alterados pela 

mutação c.610-1G> T, foi utilizado o programa MaxEnt, disponível em: 

http://www.genes.mit.edu/burgelab/ maxent/Xmaxentscan scoreseq acc.html.  

O alinhamento das sequências do percursor das subunidades α/β da GlcNAc-

fosfotransferase Humana com as sequências de outras espécies foi efectuado com 

o software clustalw, disponível em: http://www.ebi.ac.uk/clustalw. 
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III. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
1. Análise das mutações presentes nos genes GNPTAB e GNPTG 

em doentes com ML II e ML III 

Os métodos de análise mutacional referidos no Capítulo II permitiram a 

identificação e a caracterização de diversas mutações nos genes GNPTAB e 

GNPTG.  

Este trabalho iniciou-se com a análise molecular do gene GNPTAB, dado que 

estão descritas mutações neste gene tanto em doentes com ML II como com ML 

III (subtipo A). As mutações no gene GNPTG só foram encontradas em doentes 

com o subtipo IIIC. Uma vez que este subtipo é mais raro poderia não ser 

necessário efectuar o estudo molecular deste gene nos doentes portugueses. 

Dos 14 doentes diagnosticados com ML II e ML III pela Unidade de 

Enzimologia do Instituto de Genética Médica Jacinto Magalhães foi possível obter 

material biológico de 10 (linhas celulares de fibroblastos/amniócitos 

crioconservadas), referidos neste trabalho como D1 a D10. Destes, oito estavam 

classificados com ML II e dois com ML III (como já foi referido a caracterização 

clínica e bioquímica não permite distinguir o subtipo IIIA do IIIC). 

Como será discutido no ponto 5 os dados de caracterização molecular obtidos 

neste estudo levaram a uma reapreciação da classificação clínica existente. 

Verificou-se que alguns doentes classificados com ML II eram, mais 

provavelmente, ML III e vice-versa.  

Em nove dos doentes analisados foram encontradas mutações no gene 

GNPTAB. Verificou-se a presença de cinco mutações distintas: duas do tipo 

missense [p.S399F (c.1196C>T) e p.I403T (c.1208T>C)], duas delecções 

responsáveis pela alteração do quadro de leitura [c.440delC (p.A147AfsX5) e 

c.3503delTC (p.L1168QfsX5)] e uma mutação do tipo nonsense [p.E667X 

(c.1999G> T)]. Destas, três são descritas pela primeira vez (p.I403T, c.440delC e 

p.E667X).  
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Em dois doentes só foi identificada uma das mutações. No entanto, é de 

prever, como será discutido no ponto 3, que a segunda mutação também se 

localize neste gene. 

Um dos doentes (D6) apesar de estar classificado com ML II, não 

apresentava qualquer mutação no gene GNPTAB. Uma revisão dos dados 

clínicos permitiu verificar que o seu fenótipo não era muito grave e poderia ser 

compatível com ML IIIC, pelo que se avançou para o estudo molecular do gene 

GNPTG. De facto, foram encontradas duas mutações novas neste gene, uma 

delecção responsável pela alteração do quadro de leitura (c.639delT) e uma 

mutação de splicing (c.610-1G> T).  

Nos Quadros III.1 e III.2 estão indicadas as mutações identificadas nos genes 

GNPTAB e GNPTG, respectivamente, nos doentes com ML II e ML III analisados 

neste estudo.  
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 Quadro III.1 – Mutações presentes no gene GNPTAB em doentes com ML II e ML III. 
 

Doente 
Classificação 

inicial da 
Mucolipidose 

Alteração 
nucleotídica (cDNA) Alteração na proteína Tipo de mutação Exão Subunidade Referência 

 

D1      ML II* 1196C>T/-- S399F/-- Missense/-- 7 α  Bargal et al., 2006 

D2      ML II 3503delTC/1999G>T L1168QfsX4/E667X Frameshift/Nonsense 19/13 β/α Bargal et al., 2006/Este estudo 

D3      ML III 1208T>C/-- I403T/-- Missense/-- 10 α Este estudo 

D4      ML II 3503delTC/3503delTC L1168QfsX4/L1168QfsX4 Frameshift 19 β Bargal et al., 2006 

D5      ML II* 1196C>T/1196C>T S399F/S399F Missense 7 α Bargal et al., 2006 

D7      ML II 3503delTC/3503delTC L1168QfsX4/L1168QfsX4 Frameshift 19 β Bargal et al., 2006 

D8      ML II 3503delTC/3503delTC L1168QfsX4/L1168QfsX4 Frameshift 19 β Bargal et al., 2006 

D9      ML II 3503delTC/3503delTC L1168QfsX4/L1168QfsX4 Frameshift 19 β Bargal et al., 2006 

  D10      ML III** 440delC/440delC A147AfsX5/A147AfsX5 Frameshift 5 α Este estudo 

 
 
 
 

Quadro III.2 – Mutações presentes no gene GNPTG num doente com ML III. 
 

 

Na nomenclatura das mutações, o primeiro nucleótido (+1) corresponde ao A do codão de iniciação ATG da sequência de cDNA, a numeração dos aminoácidos começa com a primeira metionina 
codificada pelo codão ATG. 
Abreviaturas: (--) - mutação não identificada; S - serina; F - fenilalanina; del - delecção; L - leucina; Q - glutamina; fs - frameshift (alteração do quadro de leitura); X - codão STOP; E - ácido 
glutâmico; I - isoleucina; T - treonina; A - alanina; IVS - número do intrão; Ex - exão; Int -intrão.  
 

* Doentes posteriormente reclassificados como ML IIIA. 
** Doente posteriormente reclassificado como ML II. 
*** Doente posteriormente reclassificado como ML IIIC.

Doente 
Classificação 

inicial da 
Mucolipidose 

Alteração 
nucleotídica (cDNA) Alteração na proteína Tipo de mutação Localização Subunidade 

 
Referência 
 

D6       ML II*** 639delT/610-1G>T (IVS8-1G>T) F213LfsX7/3 transcritos Frameshift/Splicing        Ex9/Int8 γ Este estudo 

R
esultados e D

iscussão 
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2. Caracterização das mutações identificadas nos doentes com  
ML II e ML III  

O estudo molecular do cDNA dos dez doentes com ML II ou ML III permitiu a 

identificação de duas mutações no gene GNPTG e cinco mutações no gene 

GNPTAB que a seguir se discutem. 

 

 

2.1. Mutações identificadas no gene GNPTG  

2.1.1. Mutações não descritas 
2.1.1.1. Mutação c.610-1G> T 

Ao amplificar os fragmentos 2 e 3 do cDNA GNPTG verificou-se que para o 

doente D6 eram observáveis no gel quatro bandas para o fragmento 2 e duas 

para o fragmento 3 (Figuras III.1 e III.2). O controlo apresentava só uma banda 

correspondente ao fragmento de tamanho esperado. 

 
 
 

 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.1 – Análise do cDNA (fragmento 2) do doente D6. De notar o fragmento esperado (453 
pb) e os outros três fragmentos (321, 511 e 611 pb), C - controlo, M - marcador de peso molecular. 
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Figura III.2 – Análise do cDNA (fragmento 3) do doente D6. De notar a presença do fragmento 
esperado (293 pb) e de outro fragmento de maior tamanho (375 pb), C - controlo, M - marcador de 
peso molecular. 
 

 

Procedeu-se também à amplificação de um fragmento que englobasse os 

fragmentos 2 e 3 (utilizaram-se os primers 2F e 3R). Esperava-se a amplificação 

de um fragmento com 611 pb, no entanto, para o doente 6 eram observáveis, 

para além da banda correspondente ao fragmento de tamanho normal, mais 3 

bandas (uma de menor tamanho e duas de maior tamanho) (Figura III.3). Mais 

uma vez o controlo utilizado apresentava apenas uma banda. 

 

 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.3 – Análise do cDNA do doente D6 para os fragmentos 2 e 3 amplificados em 
simultâneo. À esquerda pode observar-se a presença do fragmento esperado (611pb) e três 
fragmentos de tamanhos diferentes (511, 719 e 801 pb), C - controlo, M - marcador de peso 
molecular. 
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Efectuou-se, de seguida, a sequenciação dos fragmentos correspondentes às 

bandas referidas e verificou-se que: 

a) O fragmento que apresenta o tamanho esperado (611 pb) correspondia ao 

transcrito de tamanho normal, apresentando, no entanto, uma delecção ao 

nível do nucleótido 639 no exão 9 (c.del639T) (ponto 2.1.2). 

b) O fragmento de menor tamanho (511 pb) correspondia a um transcrito ao 

qual faltava o exão 9 (Figura III.4A). 

c) O fragmento de 719 pb correspondia a um transcrito onde, para além dos 

exões 8, 9 e 10, está também presente o intrão 8. 

d) Por último, o fragmento de maior tamanho (801 pb) tinha incorporado para 

além dos 3 exões, os intrões 8 e 9. 

Posteriormente, a sequenciação do gDNA GNPTG para esta zona (através da 

amplificação de um fragmento contendo os exões 6, 7, 8 e 9 e os intrões 6, 7, 8 e 

9) permitiu a identificação de uma substituição G> T ao nível da última base do 

intrão 8 (Figura III.4C). 
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                           A                                                              B 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             C 
Figura III.4 – Identificação da mutação c.610-1G> T por sequenciação automática de produtos de 
PCR. (A) Sequência parcial do cDNA GNPTG, onde é evidente o skipping do exão 9; (B) cDNA 
GNPTG de um controlo normal; (C) Caracterização da mutação no gDNA GNPTG. A última base 
do intrão 8, onde ocorre a substituição de uma guanina por uma timina, está assinalada com uma 
seta. 
 

  

Verifica-se que esta mutação invalida a posição – 1, invariável, do sítio de 

splicing a 3’ do intrão 8 (AG →AT), o que provoca alterações ao nível do splicing 

do cDNA GNPTG neste local.  

Utilizou-se o software MaxEnt (http://www.genes.mit.edu/burgelab/ 

maxent/Xmaxentscan scoreseq acc.html) para efectuar a previsão do score para 

este sítio de splicing a 3’ e verificou-se que a presença da mutação faz com que o 

score daquele local que é de 9.84 passe a ser de 1.24 (Figura III.5). O valor ideal 

do score para um sítio de splicing a 3’ é de 13.59 (Eng et al., 2004).  

Intrão 8 Exão 9Intrão 8 Exão 9Intrão 8 Exão 9Intrão 8 Exão 9Intrão 8 Exão 9Intrão 8 Exão 9

Exão 8 Exão 9Exão 8 Exão 9Exão 8 Exão 9Exão 8 Exão 9Exão 8 Exão 9Exão 8 Exão 9Exão 8 ExãoExão 8 ExãoExão 8 ExãoExão 8 Exão 10Exão 8 ExãoExão 8 ExãoExão 8 ExãoExão 8 Exão 10Exão 8 ExãoExão 8 ExãoExão 8 ExãoExão 8 Exão 10
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Este facto explica, portanto, parte dos transcritos encontrados: aquele em que 

ocorre o skipping e aquele em que é incluído o intrão 8. Já a inclusão do intrão 9, 

em simultâneo com a inclusão do intrão 8, num dos transcritos, é mais difícil de 

explicar, mas provavelmente a presença da mutação interfere também com o 

splicing do intrão 9. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura III.5 – Representação do local afectado pela mutação c.610-1G>T e respectivos scores.  
Abreviaturas: ss - splicing site. 
 

 

No transcrito 1, em que ocorre o skipping do exão 9 (Figura III.6B), a grelha 

de leitura do cDNA GNPTG não é alterada, mas a remoção deste exão implica a 

remoção de 44 aminoácidos da proteína (entre as posições 204 e 248). No 

transcrito 2 a inclusão do intrão 8 (Figura III.6C) e no transcrito 3 a inclusão em 

simultâneo dos intrões 8 e 9 (Figura III.6D) provocam uma alteração no quadro de 

leitura a partir do codão 204, levando à terminação precoce da tradução ao nível 

do codão 231 após a incorporação de 26 aminoácidos diferentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sequência normal                         9.84

Sequência com a mutação (c.610-1G> T) 1.24
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Figura III.6 – Representação do processo de splicing numa situação normal e na presença da 
mutação c.610-1G>T (a não ocorrência de splicing é representada por uma cruz). (A) processo de 
splicing correcto, em que são removidos os intrões 8 e 9; (B) processo de splicing no transcrito 1, 
em que ocorre o skipping do exão 9; (C) processo de splicing no transcrito 2 em que é incorporado 
o intrão 8; (D) processo de splicing no transcrito 3, em que são incorporados os intrões 8 e 9.  
 
 
 
 
 

Exão 8 Exão 9 Exão 10 8 9 10 Exão 8 Exão 9 Exão 10 

Exão 8 Exão 9 Exão 10Exão 8 Exão 9 Exão 10Exão 8 Exão 9 Exão 10
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2.1.1.2. Mutação c.del639T 

A delecção do nucleótido T ao nível da posição 639 do cDNA GNPTG (Figura 

III.7A) ocorre no codão relativo ao aminoácido 213, levando à substituição de uma 

fenilalanina por uma leucina a um deslocamento do quadro de leitura. Após a 

inserção de mais cinco aminoácidos diferentes a síntese termina devido ao 

aparecimento precoce de um codão de terminação. A subunidade γ é constituída 

por 305 aminoácidos (Raas-Rothshild et al., 2000) mas o polipéptido sintetizado 

devido a esta alteração apresentará apenas 218 aminoácidos. A delecção 

c.del639T foi encontrada no doente D6 em heterozigotia com a mutação de 

splicing c.610-1G> T. Como referido, esta delecção foi encontrada no transcrito de 

tamanho correspondente ao esperado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              A                                                                    B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             C 
 
 
Figura III.7 – Identificação da mutação c.del639T por sequenciação automática de produtos de 
PCR. (A) Sequência parcial do cDNA GNPTG onde se pode observar a delecção de um T; (B) 
cDNA GNPTG de um controlo; (C) Caracterização da mutação no gDNA em que se pode verificar 
a presença da mutação em heterozigotia. 
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2.2. Mutações identificadas no gene GNPTAB  

2.2.1. Mutações não descritas 
2.2.1.1. Mutação E667X 

A mutação E667X resulta da substituição de uma guanina por uma timina 

(GAG→TAG), ao nível do nucleótido 1999 do cDNA GNPTAB (Figura III.8A) no 

codão relativo ao aminoácido 667 (ácido glutâmico), dando origem a um codão 

STOP. Esta alteração ocorre na subunidade α e foi encontrada em heterozigotia 

com a 3503delTC no doente D2 (ML II), tendo sido confirmada no gDNA da sua 

mãe (Figura III.8D). O precursor das subunidades α/β da enzima GlcNAc-

fosfotransferase apresenta 1256 aminoácidos, neste doente devido à presença da 

mutação E667X, o polipéptido precursor terá apenas 666 aminoácidos.  
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Figura III.8 – Identificação da mutação E667X por sequenciação automática de produtos de PCR. 
(A) Sequência parcial do cDNA GNPTAB onde se pode observar a presença da mutação; (B) 
cDNA GNPTAB de um controlo; (C) Caracterização da mutação no gDNA em que se pode verificar 
a presença da mutação em heterozigotia; (D) Caracterização da mutação no gDNA da mãe do 
doente D2, em que se pode observar a presença da mutação em heterozigotia.  
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2.2.1.2. Mutação 440delC 

A mutação 440delC foi encontrada em homozigotia (Figura III.9A) no doente 

de origem indiana (D10), inicialmente classificado clinicamente como ML III. 

Posteriormente a sua presença foi confirmada no gDNA do doente e dos pais 

(Figura III.9C e Figura III.9D).  

A mutação ocorre no codão 147 relativo ao aminoácido alanina e apesar de 

não alterar o aminoácido codificado, origina o deslocamento do quadro de leitura, 

levando ao aparecimento de um codão STOP prematuro após a inserção de 3 

aminoácidos diferentes. 

Esta mutação afecta ambas as subunidades da proteína, já que o polipéptido 

precursor que origina as duas subunidades se apresenta muito truncado (terá 

apenas 151 aminoácidos). 
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                          C                                                              D       
                                                                                                 

 
Figura III.9 – Identificação da mutação 440delC por sequenciação automática de produtos de 
PCR. (A) Sequência parcial do cDNA GNPTAB onde se pode observar a presença da delecção; 
(B) cDNA GNPTAB de um controlo; (C) Caracterização da mutação no gDNA em que se pode 
verificar a presença da mutação em homozigotia; (D) Caracterização da mutação no gDNA de um 
dos pais do doente D10, em que se pode observar a presença da mutação 440delC em 
heterozigotia.  
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2.2.1.3. Mutação I403T 

A mutação I403T resulta da substituição de uma timina por uma citosina 

(ATT→ACT), ao nível do nucleótido 1208 do cDNA GNPTAB (Figura III.10A) e 

origina a substituição de uma isoleucina (aminoácido básico) por uma treonina 

(aminoácido polar) na molécula proteica.  

A sequenciação de produtos de PCR contendo o exão 10 permitiu confirmar a 

presença em heterozigotia desta mutação no doente D3 (Figura III.10C) e no seu 

pai (Figura III.10D). Neste doente não foi identificado o outro alelo mutante. 

Esta alteração, na subunidade α, ocorre num local conservado (como irá ser 

discutido no ponto 2.2.1.3.1) e não foi encontrada em 100 cromossomas de 

indivíduos controlo.  

 

 

 

 

 

 

 

      
                                                                          
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 
 

 
Figura III.10 – Identificação da mutação I403T por sequenciação automática de produtos de PCR. 
(A) Sequência parcial do cDNA GNPTAB onde se pode observar a presença da mutação; (B) 
cDNA GNPTAB de um controlo; (C) Caracterização da mutação no gDNA em que se pode verificar 
a presença da mutação em heterozigotia; (D) Caracterização da mutação no gDNA do pai do 
doente D3, em que se pode observar a presença da mutação em heterozigotia. 
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2.2.1.3.1. Previsão do efeito da mutação I403T  

A avaliação do impacto da mutação I403T foi efectuada recorrendo a métodos 

bioinformáticos que existem para este efeito.  

A observação de que as substituições aminoacídicas associadas a doença 

ocorrem sobretudo: 1) em posições conservadas ao longo da evolução e 2) em 

locais que são provavelmente importantes do ponto de vista estrutural e funcional 

para a proteína (Sunyaev et al., 2000), levou ao aparecimento de inúmeros 

métodos bioinformáticos capazes de preverem qual o efeito de uma determinada 

substituição aminoacídica na função da proteína. 

Neste trabalho foram usados dois métodos bioinformáticos: o PolyPhen e o  

SIFT. Para a mutação missense I403T, as previsões obtidas pelos 2 programas 

vão no mesmo sentido, isto é, indicam que esta mutação é deletéria (Quadro 

III.3). 

 
Quadro III.3 – Apresentação dos valores obtidos através da aplicação dos programas PolyPhen e 
SIFT para avaliação do potencial carácter patogénico da mutação I403T. 
 

Previsão do efeito da mutação na 
função da proteína segundo o programa: 

Mutação Alteração na sequência 
da proteína 

PolyPhen SIFT 

1208T> C I403T 
score=1.880 
Possivelmente 
deletéria 

p<0.05 
Não tolerada 

 

Abreviaturas: T - timina; C - citosina; I - isoleucina; T- treonina.  

 

Compararam-se também as sequências da proteína humana com sequências 

de outros organismos.  

A informação obtida no alinhamento de sequências homólogas em espécies 

diferentes há muito que é reconhecida como um factor importante para 

compreender a variação genética em humanos (Miller & Kumar, 2001). Por 

exemplo, num determinado conjunto de sequências, uma fracção de aminoácidos 

será conservada mesmo entre espécies distantes que divergiram há milhões de 

anos. Ao longo da evolução, as variações que aparecem nessas posições 

conservadas estiveram sob uma selecção muito forte, tendo sido eliminadas das 



Resultados e Discussão 

 65

populações, o que sugere que esses resíduos aminoacídicos são críticos para a 

função da proteína. Assim, a informação resultante dos alinhamentos 

interespecíficos pode dar uma indicação de quais os aminoácidos da proteína que 

são prováveis de provocar doença se estiverem mutados nos humanos. Do 

mesmo modo, algumas posições nas sequências das proteínas variam entre 

espécies, podendo indicar posições que estão sujeitas a menor selecção. Estas 

posições variantes sugerem os locais onde são mais bem toleradas por selecção 

natural alterações de resíduos aminoacídicos e fornecem também indicações do 

tipo de aminoácidos que podem ser substituídos sem provocarem um impacto 

negativo na função da proteína. Na Figura III.11 são representados os 

alinhamentos referentes à mutação I403T. 

 

 
Homo sapiens                   HRIEGLSQKFIYLNDDVMFGKDV 
Pan troglodytes                HRIEGLSQKFIYLNDDVMFGKDV 
Macaca mullata                 HRIEGLSQKFIYLNDDVMFGKDV 
Canis familiaris               HRIEGLSQKFIYLNDDVMFGKDV 
Fellis catus                   HRIEGLSQKFIYLNDDVMFGKDV 
Bos taurus                     HRIEGLSQKFIYLNDDVMFGKDV 
Mus musculus                   HRIEGLSQKFIYLNDDVMFGKDV 
Rattus norvegicus              HRIEGLSQKFIYLNDDVMFGKDV 
Gallus gallus                  HRISGLSQKFIYLNDDVMFGKDV 
Drosophila melanogaster        HRIPKLSKRFLYLNDDIFLGAPL 

  
Figura III.11 – Alinhamentos de parte da sequência da GlcNAc-fosfotransferase humana com as 
sequências de outros organismos em torno da mutação I403T. O resíduo aminoacídico onde 
ocorreu a alteração está assinalado a vermelho. Encontra-se também assinalado o motivo NDD, 
discutido no texto. O alinhamento dos aminoácidos foi efectuado com o software ClustalW 
(http://www.ebi.ac.uk/clustalw/). 
 
 

Pode verificar-se que a posição considerada corresponde a um resíduo 

aminoacídico bastante conservado nas espécies analisadas. Deste modo, e 

considerando também que o aminoácido resultante da ocorrência de mutação 

apresenta características distintas do resíduo original e que parece ocorrer 

apenas na espécie humana, deduz-se que a referida mutação será deletéria, 

estando associada a doença.  

Outro dado relevante na avaliação da patogenicidade da mutação I403T é o 

facto da mutação D407A, também encontrada num doente com ML III (Tiede et 

I403T D407A 
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al., 2005b), destruir o motivo ND407D, altamente conservado, que se localiza num 

domínio comum às proteínas envolvidas na biossíntese da cápsula bacteriana. 

Este domínio contém o local de ligação à UDP-GlcNAc (Tiede et al., 2005b). 

Como o resíduo 403 se encontra também neste domínio, é provável que uma 

mutação neste resíduo altere também as características do local de ligação e 

consequentemente a função.  
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2.2.2 Mutações descritas previamente na literatura 
2.2.2.1. Mutação S399F 

A mutação S399F resulta de uma substituição de uma citosina por uma timina 

(TCC→TTC) ao nível do nucleótido 1196 do cDNA do gene GNPTAB (Figura 

III.12A), a qual provoca a substituição de uma serina por uma fenilalanina na 

proteína. Foi encontrada no doente D1 e no seu pai em heterozigotia (Figura III.12 

A e Figura III.12E) e no doente D5 em homozigotia (Figura III.12D). No doente D1 

não foi possível identificar a outra mutação. Esta mutação afecta o domínio 

comum às proteínas cuja função é a biossíntese da cápsula bacteriana, referido 

no ponto anterior, afectando da mesma forma a subunidade α . 

 

 

 

 
 

                                                   A                                                      B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                               C                                                     D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    E 
 
Figura III.12 – Identificação da mutação S399F por sequenciação automática de produtos de PCR. (A) 
Sequência parcial do cDNA GNPTAB onde se pode observar a presença da mutação em heterozigotia 
no D1; (B) cDNA GNPTAB de um controlo; (C) Caracterização da mutação no gDNA em que se pode 
verificar a presença da mutação em heterozigotia no D1; (D) Caracterização da mutação no gDNA em 
que se pode verificar a presença da mutação em homozigotia no D5; (E) Caracterização da mutação no 
gDNA do pai do doente D1, em que se pode observar a presença da mutação em heterozigotia. 
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2.2.2.2. Mutação 3503delTC 

Nos doentes D2, D4, D7, D8 e D9, todos classificados clinicamente como ML 

II, foi identificada uma delecção do dinucleótido TC ao nível da posição 3503 do 

cDNA GNPTAB (Figura III.13A), a qual provoca a substituição de uma leucina por 

uma glutamina, na posição 1168, e o deslocamento do quadro de leitura levando 

ao aparecimento de um codão STOP precoce após a inserção de quatro 

aminoácidos.   

A presença da delecção c.3503delTC origina, portanto, uma proteína truncada 

que apresenta menos 84 aminoácidos do que a proteína normal.  

 

 

 
 
 
 
 
  
                                        A                                                              B                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   C 
 

 
Figura III.13 – Identificação da mutação c.3503delTC por sequenciação automática de produtos 
de PCR. (A) Sequência parcial do cDNA GNPTAB onde se pode observar a presença da delecção 
em homozigotia; (B) cDNA GNPTAB de um controlo; (C) Caracterização da mutação no gDNA em 
que se pode verificar a presença da mutação em homozigotia. 
 

 

Esta mutação apesar de ocorrer na subunidade β está associada a um 

fenótipo muito grave. De facto, como referido por Bargal e colaboradores (2006), 

parece ser a gravidade das mutações e não a sua localização (na subunidade α 

ou β) que se correlaciona com a gravidade do fenótipo.  
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Esta delecção já tinha sido identificada em vários doentes com ML II e ML IIIA 

pelos mesmos autores. No entanto, em homozigotia foi sempre encontrada em 

doentes com ML II. Nos doentes caracterizados neste estudo, a c.3503delTC foi 

encontrada em homozigotia em 4 casos (Figura III.13C) e em heterozigotia com a 

mutação E667X no outro caso. 

Uma vez que o gene GNPTAB foi descoberto recentemente, ainda não se 

encontram publicados muitos estudos epidemiológicos moleculares. Porém, uma 

revisão da literatura publicada mostra que a c.3503delTC é uma mutação 

relativamente frequente. 

 

 

2.2.2.2.1 Análise haplotípica nos doentes Portugueses com a mutação 
c.3503delTC 

Num estudo de caracterização molecular efectuado anteriormente por Bargal 

et al. (2006), esta mutação foi também encontrada na maioria dos doentes 

estudados (maioritariamente em doentes de origem árabe). No nosso estudo, a 

c.3503delTC representa 50% dos alelos mutados detectados nos doentes 

portugueses.  

Para averiguar se a elevada frequência desta mutação entre os doentes de 

origem árabe se devia a um efeito fundador, Bargal e colaboradores realizaram 

estudos haplotípicos. Escolheram analisar os doentes portadores da mutação 

c.3503delTC para 4 marcadores polimórficos do tipo microssatélite, um deles 

intragénico (intrão 1) e os outros três localizados na vizinhança do gene GNPTAB: 

D12S1607, D12S1727 e D12S1030 (ver Figura II.1 no capítulo "Material e 

Métodos”). 

Observaram que para o marcador intragénico e para o microssatélite 

D12S1607 os doentes partilhavam um mesmo haplótipo: 134-174-delTC. 

Relativamente aos dois marcadores mais distanciados do gene, D12S1727 e 

D12S1030 foi encontrada uma maior diversidade (informação não publicada e 

obtida por comunicação pessoal). Concluíram, apesar disso, que a elevada 

frequência desta mutação entre os doentes de origem árabe se deve muito 
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provavelmente a um efeito fundador (Bargal et al., 2006). Estes autores não 

analisaram, no entanto, uma amostra de indivíduos controlo. 

No sentido de esclarecer se os doentes portugueses apresentam o mesmo 

haplótipo que os doentes estudados por Bargal e colaboradores ou se pelo 

contrário o “alelo português” resulta de um acontecimento mutacional 

independente, procedemos também à análise dos 5 doentes portugueses com a 

mutação c.3503delTC e de 50 indivíduos controlo para os mesmos marcadores 

polimórficos. Os resultados obtidos são apresentados no Quadro III.4 e Figura 

III.14.  
 

 

Quadro III.4 – Genótipos dos doentes ML II com a mutação 3503delTC para os 4 marcadores 
polimórficos analisados. 

 

 
D12S1727 
 

Polimorfismo  
Intragénico 

D12S1607 
 

D12S1030 
 

D2 (3503delTC/E667X) 169-171 173-175 134-146 250-250 
D4 (3503delTC/3503delTC) 169-171 175-175 134-134 246-250 
D7 (3503delTC/3503delTC) 173-173 175-175 134-134 250-250 
D8 (3503delTC/3503delTC) 169-169 175-175 134-134 246-246 
D9 (3503delTC/3503delTC) 177-177 175-175 134-134 250-250 

 

 

Pode observar-se que, para o marcador intragénico e para o microssatélite 

D12S1607, que se localiza perto do gene, os 4 doentes homozigóticos para a 

mutação apresentam o haplótipo 175-134-delTC. O indivíduo heterozigótico 

também apresenta os alelos 175 e 134 para os 2 marcadores (embora em 

heterozigotia com outros alelos) o que provavelmente indica que também neste 

doente a mutação c.3503delTC estará associada ao haplótipo 175-134. Como 

referido, este haplótipo está também presente nos doentes estudados por Bargal 

et al. 

Já relativamente aos dois marcadores localizados mais longe do gene, à 

semelhança do descrito para os doentes árabes, parece também não existir um 

haplótipo predominante, já que é possível considerar 4 haplótipos para o 

D12S1727 e 2 haplótipos para o D12S1030. A maior diversidade observada para 

estes marcadores poderá ser explicada, pela existência de recombinação entre o 



Resultados e Discussão 

 71

gene GNPTAB e estes 2 microssatélites. Nesta região do genoma 1Mb 

corresponde aproximadamente a 1 cM (Kong et al., 2002) e, portanto, a taxa de 

recombinação será aproximadamente de 0.7% e de 0.4% para os marcadores 

D12S1030 e D12S1727, respectivamente. No entanto, a maior variabilidade 

observada para o marcador D12S1727 (Figura II.1), pode também ser devida a 

uma taxa de mutação mais elevada. 

No seu conjunto, os dados obtidos apontam para a existência de um único 

evento mutacional. Para o polimorfismo intragénico e para o microssatélite 

D12S1607 foi encontrado um mesmo haplótipo em todos os doentes – 134-74-

delTC, surpreendentemente o mesmo nos doentes portugueses e nos doentes de 

origem árabe. Relativamente aos dois polimorfismos mais afastados do gene 

observou-se uma maior diversidade, tanto nos doentes árabes como nos 

portugueses. Assumindo um evento mutacional único e comum ao alelo presente 

nos dois grupos de doentes este será relativamente antigo uma vez que decorreu 

tempo suficiente para que, tanto devido à ocorrência de recombinação como de 

mutação, possa ter ocorrido aumento da diversidade para os dois polimorfismos 

mais afastados. 

Um outro dado que reforça a hipótese de um efeito fundador é o facto de que 

para o polimorfismo intragénico o alelo predominante nos doentes (alelo 175) ser 

pouco frequente entre os indivíduos controlo (Figura III.14). Se a mutação fosse 

recorrente apareceria preferencialmente associada a alelos mais frequentes na 

população (alelos 177, 183 e 185). 
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Figura III.14 – Distribuição das frequências alélicas para os polimorfismos D12S1030, 
D12S1607, D12S1727 e polimorfismo intragénico nos indivíduos portadores da mutação 
3503delTC, tanto em homozigotia como em heterozigotia e nos indivíduos controlo. 

 
 
 

2.2.3. Mutações não identificadas 

Em dois doentes (D1 e D3) não foi identificada a mutação no outro alelo. Foi 

sequenciado todo o cDNA GNPTAB, no entanto, não se procedeu à análise do 

DNA genómico, nomeadamente todos os exões e respectivas regiões intrónicas 

flanqueadoras bem como a região promotora, pelo que as mutações não 

identificadas poderão: 1) estar localizadas numa zona não sequenciada do 

promotor do gene GNPTAB; 2) ser resultado de uma delecção de um ou mais 

exões (não poderá ser uma delecção total do gene uma vez que o outro alelo foi 

detectado em heterozigotia); 3) tratar-se de alterações em um dos intrões e que 

afectem o processo de splicing. Esta terceira hipótese é a menos provável uma 

vez que a análise do cDNA GNPTAB destes dois doentes não revelou a presença 

de transcritos de tamanho anormal.  

Polimorfismo intragénico

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

169 173 175 177 179 181 183 185 189

Cont rolos

Doent es

D12S1030

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

234 246 250 254 258 262

Cont rolos

Doent es

D12S1727

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

167 169 171 173 175 177

Cont rolos

Doent es

D12S1607

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156

Cont rolos

Doent es

Polimorfismo intragénico

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

169 173 175 177 179 181 183 185 189

Cont rolos

Doent es

D12S1030

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

234 246 250 254 258 262

Cont rolos

Doent es

D12S1727

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

167 169 171 173 175 177

Cont rolos

Doent es

D12S1607

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156

Cont rolos

Doent es



Resultados e Discussão 

 73

 

 

3. Estudos de PCR em tempo real quantitativo – impacto das 
diferentes mutações nos níveis de mRNA GNPTAB e GNPTG 

Com o objectivo de estudar o efeito das diferentes mutações encontradas ao 

nível da expressão dos genes GNPTAB e GNPTG, foi efectuada a quantificação 

dos mRNA GNPTAB e GNPTG por RT-PCR em tempo real quantitativo. Todos os 

doentes com ML II ou ML III caracterizados molecularmente foram incluídos neste 

estudo à excepção do doente D9 (homozigótico c.3503delTC) devido à deficiente 

qualidade da amostra de RNA existente. Os resultados obtidos são apresentados 

nos Quadros III.3 e III.4. 

Como já foi referido, a quantificação relativa dos níveis de mRNA envolveu a 

análise de quatro curvas padrão: uma para cada gene estudado (GNPTAB e 

GNPTG) e duas para os genes endógenos, GAPDH e PGK, que foram usados 

para normalizar a expressão dos genes de interesse. 

Para cada doente e controlo os ensaios foram efectuados pelo menos três 

vezes, sendo apresentado o valor médio das quantificações efectuadas e o 

respectivo desvio padrão.  

Os doentes que partilhavam a mesma mutação em homozigotia (doentes D4, 

D7 e D8 homozigóticos para a mutação c.3503delTC) e as duas amostras 

controlo foram agrupados entre si. Deste modo, a dispersão dos resultados 

reflectirá essencialmente a variabilidade biológica da variante genética.  

Foi usado o teste-t para validar diferenças significativas na expressão entre as 

linhas celulares dos doentes e das amostras controlo. Valores de p inferiores a 

0.05 foram considerados como estatisticamente significativos.  

 
 
3.1. Quantificação dos níveis de mRNA GNPTAB 

No Quadro III.5 são apresentados os valores da quantificação relativa do 

mRNA GNPTAB para os vários genótipos GNPTAB e GNPTG. 
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Quadro III.5 – Quantificação relativa dos transcritos GNPTAB por qRT-PCR.  
 

Gene que 
apresenta a(s) 

mutação (s) 

 
 

Doente Genótipo 
Variação em  
relação ao 
 controlo 

Níveis de mRNA 
GNPTAB 

(média ± DP) 
Teste-t  

(Valor de p) 

D1 p.S399F/-- - 1.8 0.42 ± 0.21 0.058 
D2 c.3503delTC/p.E667X - 3.0 0.25 ± 0.16 0.009 
D3 p.I403T/-- - 1.8 0.42 ± 0.28 0.194 
D5 p.S399F/p.S399F - 1.1 0.67 ± 0.36 0.739 

D10 c.440delC/c.440delC - 7.5 0.10 ± 0.00 0.001 
GNPTAB 

D4, D7 
e D8  c.3503delTC/c.3503delTC - 2.7 0.28 ± 0.19 0.006 

GNPTG 
 

D6 c.del639T/ c.610-1G>T - 1.3 0.57 ± 0.12 0.199 

 -- Wt -- 0.75 ± 0.28 -- 
 

Abreviaturas: DP - desvio padrão; wt - wild type (genótipo relativo ao controlo).  

 

Como é possível observar no quadro os níveis de mRNA GNPTAB encontram-

se diminuídos na presença das mutações 3503delTC e E667X e 440delC.  

Os níveis de mRNA GNPTAB no doente D2, heterozigótico 3503delTC/E667X, 

e o valor médio dos doentes homozigóticos para a delecção 3503delTC (D4, D7 e 

D8) encontram-se diminuídos, relativamente ao valor médio dos controlos, 

respectivamente 3 e 2.7 vezes (p=0.009 e p=0.006) (Quadro III.5). Também no 

doente D10, homozigótico para a delecção 440delC, os níveis de mRNA de 

GNPTAB se encontram bastante diminuídos (cerca de 7.5 vezes) (p=0.001).  

Na presença destas mutações, delecções que levam à alteração do quadro de 

leitura do mRNA (frameshift) e mutação nonsense, a redução dos níveis de 

mRNA GNPTAB, pode ser explicada pelo aparecimento prematuro de codões 

STOP o que torna bastante provável que estes transcritos sejam alvo do 

mecanismo de nonsense mediated mRNA decay (NMD). O mecanismo de NMD 

ocorre quando um codão STOP prematuro (PTC) se localiza a mais de 50-55 

nucleótidos a montante da última junção exónica (Cartegni et al., 2002). Para 

além disso, qualquer proteína traduzida a partir destes transcritos seria bastante 

truncada e provavelmente seria degradada. 

A ocorrência de NMD é um dos vários mecanismos de controlo desenvolvidos 

pelas células para manter o seu status quo metabólico. Neste caso, o objectivo da 

célula é a degradação das espécies de mRNA que contêm codões STOP 
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prematuros. Tanto a destruição das proteínas que apresentam alterações na sua 

conformação devido a mutações missense como o NMD são estratégias muito 

antigas e evolutivamente conservadas que protegem a célula de mutações que 

originam proteínas potencialmente deletérias (Byers et al., 2002). 

O mecanismo de NMD deverá, de facto, ocorrer porque, por exemplo, quando 

as duas mutações presentes no mesmo doente se localizam em zonas do gene 

GNPTAB que dão origem a diferentes subunidades (α ou β), poderia ocorrer 

complementação intragénica, isto é, uma mutação afectaria uma subunidade, 

deixando a outra intacta e vice-versa. No entanto, verificou-se através de estudos 

em que se mediu a actividade enzimática que a complementação não ocorre, o 

que sugere que outros factores como a instabilidade do mRNA poderá impedir a 

complementação (Kudo et al., 2005). Neste trabalho, o doente D2 é um exemplo 

de um caso em que poderia ocorrer complementação intragénica, uma vez que a 

mutação nonsense (E667X) ocorre na zona do gene que codifica para a 

subunidade α enquanto a mutação frameshift (3503delTC) ocorre na zona que 

codifica para a subunidade β. Neste doente não foi medida a actividade 

enzimática, porém, pelo fenótipo observado é provável que a actividade da 

enzima seja praticamente nula.  

Relativamente ao doente D10, já explicado anteriormente, apesar do valor 

calculado para o mRNA GNPTAB estar de acordo com a mutação associada 

(c.440delC em homozigotia), é de salientar que neste doente partiu-se que uma 

amostra com qualidade deficiente. Quando o pellet deste doente foi colocado em 

cultura, verificou-se em primeiro lugar a dificuldade na adesão das células e por 

outro a dificuldade de crescimento. O RNA extraído destas células (não 

confluentes) foi quantificado e tal como o esperado a concentração da amostra 

era baixa. Quando isto acontece, o cálculo da concentração é menos fiável e 

qualquer erro associado à sua manipulação tem um maior impacto nos 

resultados. Porém, avançou-se com os ensaios de qRT-PCR porque não se 

encontrava disponível mais amostra para este estudo.  
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Nos outros doentes, não se verificou uma alteração tão acentuada da 

expressão do gene GNPTAB em relação ao controlo.  

Os níveis de mRNA GNPTAB do doente homozigótico para a mutação 

missense S399F não diferem significativamente dos do controlo (p=0.739), 

sugerindo que esta mutação não interfere significativamente com a expressão do 

gene GNPTAB. Dado tratar-se de uma mutação do tipo missense, e que está 

associada a um fenótipo menos grave este valor está de acordo com o esperado.  

Nos dois doentes em que só foi identificada uma das mutações, D1 

(S399F/mutação não identificada) e D3 (I403T/mutação não identificada) os níveis 

de mRNA GNPTAB também se encontravam diminuídos, embora essa diminuição 

não seja estatisticamente significativa.  

Relativamente à mutação de splicing as suas consequências seriam 

semelhantes às de uma delecção, já que os transcritos originados por splicing 

alternativo poderiam ser diferentes e não detectados na análise de qRT-PCR a 

tempo real ou então por possuírem codões STOP prematuros, e devido à 

ocorrência de NMD, os seus níveis seriam consideravelmente mais baixos. 

 

Por último verifica-se que, o doente com mutações no gene GNPTG (doente 

D6) também não apresenta qualquer diminuição significativa nos níveis de mRNA 

GNPTAB (p = 0.199). Dado que as alterações neste doente não se localizam no 

gene GNPTAB o resultado está, desta forma, de acordo com o esperado.  

 
 
 
3.2. Quantificação dos níveis de mRNA GNPTG 

 
Procedeu-se igualmente à quantificação dos níveis de mRNA GNPTG. Os 

valores obtidos são apresentados no Quadro III.6. 
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Quadro III.6 – Quantificação relativa dos transcritos GNPTG por qRT-PCR. 
 

Gene que 
apresenta 

 a (s) mutação 
(s) 

 
 

Doente Genótipo  
Variação em  
relação ao 
 controlo 

Níveis de mRNA 
GNPTG 

(média ± DP) 
Teste-t  

(Valor de p) 

D1 p.S399F/-- - 1.3 0.96 ± 0.55 0.310 
D2 c.3503delTC/p.E667X - 1.0 1.29 ± 0.83 0.958 
D3 p.I403T/-- - 1.7 0.75 ± 0.50 0.223 
D5 p.S399F/p.S399F - 1.1 1.20 ± 0.54 0.874 

D10 c.440delC/c.440delC - 2.6 0.48 ± 0.11 0.031 
GNPTAB 

D4, D7 
e D8  c.3503delTC/c.3503delTC - 1.1 1.17 ± 0.46 0.677 

GNPTG 
 

D6 c.del639T/ c.610-1G>T - 12.6 0.10 ± 0.03 0.002 

 -- Wt -- 1.26 ± 0.40 -- 
 
Abreviaturas: DP - desvio padrão; wt - wild type (genótipo relativo ao controlo). 

 

Como se pode observar no Quadro III.6, exceptuando o doente D10, 

homozigótico para a delecção c.440delC, que apresenta uma redução significativa 

dos níveis de mRNA GNPTG relativamente ao valor médio dos controlos (- 2.6,    

p = 0.031), todos os outros doentes com mutações no gene GNPTAB não 

apresentam variação significativa relativamente aos controlos.  

A razão da diferença de valores para o D10 pode ser a má qualidade da 

amostra já explicada anteriormente. 

No doente que apresenta mutações no GNPTG (doente D6) os níveis de 

mRNA encontram-se bastante reduzidos relativamente ao valor médio dos 

controlos, menos 12.6 vezes (p = 0.002). 

Como já foi referido este doente apresenta duas mutações neste gene, uma 

mutação de splicing que origina 3 transcritos, em 2 dos quais aparecem 

prematuramente codões STOP e uma delecção responsável por frameshift. 

Ambas originam, portanto, transcritos susceptíveis a NMD o que explica os 

valores observados. 

 
 

3.3. Comparação com outros estudos 

Um estudo recente efectuado por Ho e colaboradores (2006) também envolveu 

a quantificação dos níveis de mRNA GNPTAB e GNPTG por qRT-PCR em 

doentes com ML II, ML IIIA e ML IIIC. Estes autores verificaram níveis baixos de 
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expressão do mRNA que codifica para as subunidades α e β (mRNA GNPTAB) 

em fibroblastos de doentes com ML II e ML IIIA tendo, em simultâneo verificado, 

nos mesmos doentes, um aumento da expressão da subunidade γ. No único 

doente com ML IIIC que analisaram, para além da diminuição dos níveis de 

mRNA GNPTG, também observaram diminuição dos níveis de mRNA GNPTAB. 

Estes autores consideram a possibilidade de mecanismos de feedback no 

controlo das expressões das subunidades α/β e γ, ou seja, a diminuição de 

expressão nas subunidades α/β é compensada por um aumento na expressão da 

subunidade γ. 

No entanto, em estudos anteriores, efectuados num doente ML IIIA, com a 

mutação D407A (Tiede et al., 2006) e num doente ML II com a mutação K1236M 

(Tiede et al., 2005b), ambas no gene GNPTAB, não foi encontrada qualquer 

alteração nos níveis de mRNA GNPTG em relação ao controlo. Por outro lado 

estes mesmos investigadores efectuaram estudos de localização subcelular, por 

microscopia de imunofluorescência, e verificaram que a distribuição da 

subunidade γ se apresentava alterada (praticamente não se encontra na face cis 

do Golgi, mas maioritariamente em estruturas não golgianas – estruturas 

vesiculares). Também verificaram que provavelmente existiria degradação 

proteolítica da subunidade γ nestas estruturas não golgianas, já que na presença 

das mutações K1236M e D407A o peso molecular do dímero GNPTG é de 66 kDa 

e de 40 kDa respectivamente, quando nos controlos o seu peso molecular é de 97 

kDa.  

Estas observações permitiram concluir que mutações no gene GNPTAB 

provocam alterações na subunidade γ na fase pós-tradução (provavelmente 

ocorre degradação proteolítica) e não na estabilidade do mRNA GNPTG (Tiede et 

al., 2005b, 2006).  

Nos doentes portugueses, também não se verificou um aumento da expressão 

dos níveis de mRNA GNPTG quando ocorrem mutações no gene GNPTAB. Mas 

também é provável como referido por Ho et al., 2006 que diferentes mutações no 

GNPTAB interfiram de forma diferente com a expressão do mRNA que codifica a 

subunidade γ.  
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4. Análise da correlação genótipo/fenótipo nos doentes 
estudados 

Nos estudos moleculares, já publicados, é sempre feita uma correlação 

genótipo/fenótipo e são também sugeridos os critérios que permitem o diagnóstico 

diferencial dos diferentes tipos de Mucolipidose. Num dos estudos, é sugerido que 

o critério para diagnosticar uma ML II é a presença de mutações que dão origem 

a proteínas truncadas no gene GNPTAB enquanto que a ML III seria resultante de 

um genótipo constituído pela presença de pelo menos uma mutação que dá 

origem a uma proteína com actividade residual (Kudo et al., 2005). Noutro estudo 

é referida a existência de um contínuo fenotípico entre as formas mais ligeiras de 

ML III e as formas mais graves de ML II, que relacionam com a presença de 

diferentes tipos de mutações no gene GNPTAB (Bargal et al., 2006). É também 

referido que para o diagnóstico ser correcto devem ser igualmente considerados o 

tipo de apresentação clínica, a idade de aparecimento dos primeiros sintomas e a 

sua gravidade.  

Neste estudo, nos doentes classificados com ML II (D2, D4, D7, D8 e D9) 

foram identificadas mutações do tipo frameshift ou nonsense que em outros 

estudos também foram descritas em doentes com ML II. Os doentes D4, D7, D8 e 

D9 são homozigóticos para a delecção 3503delTC e o doente D2 é um 

heterozigótico composto (para além da 3503delTC apresenta a mutação E667X). 

Desta forma, este estudo é concordante com o descrito, dado que as formas de 

apresentação mais grave da doença, com idades de diagnóstico muito precoces, 

estão associadas a mutações nonsense ou frameshift no gene GNPTAB, 

independentemente de a mutação afectar a subunidade α ou a β (Bargal et al., 

2006). Só está descrita uma única mutação missense associada a ML II. Trata-se 

da mutação K1236M, que além de afectar o primeiro aminoácido do domínio 

citoplasmático C-terminal da enzima GlcNAc-fosfotransferase (responsável pela 

integração do domínio transmembranar C-terminal na membrana do complexo de 

Golgi), também impede o assembly com as subunidades γ (Tiede et al., 2006).  
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No que respeita ao genótipo do doente D1, clinicamente classificado como ML 

II, mas cujo diagnóstico tinha sido efectuado aos três anos de idade foi 

encontrada a mutação S399F em heterozigotia com uma mutação não 

identificada. Como foi já referido, a S399F afecta um local conservado na proteína 

e foi anteriormente descrita num doente com uma forma grave de ML IIIA em 

heterozigotia com a 3503delTC (Bargal et al., 2006). Foi feita uma revisão dos 

dados clínicos deste doente e sabe-se que ainda estava vivo em 2004 (com 20 

anos de idade). Como a ML II está descrita como uma patologia de evolução 

rápida, que leva à morte entre os 5 e 8 anos de vida (Kornfiel & Sly, 2001), 

embora não se tenha encontrado a mutação no outro alelo, os dados recolhidos 

parecem suficientes para permitir reclassificar este doente como ML IIIA.  

Também o doente D5, diagnosticado com 9 anos de idade, foi classificado 

como ML II. Após a análise molecular, sabe-se que é homozigótico para a 

mutação missense S399F. Neste doente não foi possível estabelecer a evolução 

da apresentação clínica, mas tendo como genótipo a mutação S399F em 

homozigotia, a enzima deverá manter alguma actividade residual, e por esta 

razão o doente D5 deverá ser também reclassificado como ML IIIA. 

No doente D10, que estava classificado como ML III, foi identificada em 

homozigotia a delecção 440delT no gene GNPTAB. Esta mutação origina um 

polipéptido muito curto, o precursor das subunidades α e β fica apenas com 151 

aminoácidos e consequentemente não se formam as 2 subunidades. O facto de 

este doente ter falecido com menos de 8 anos de idade reforça a hipótese de se 

tratar de um caso de ML II. 

O estudo genotípico do doente D6, inicialmente classificado como ML II, 

permitiu identificar mutações no gene GNPTG. Pela análise dos dados clínicos, 

verificou-se que este doente, presentemente com 18 anos de idade, não 

apresentava dismorfia nem atraso do desenvolvimento psicomotor pelo que a 

classificação como ML IIIC é a que mais se adequa ao genótipo e ao fenótipo 

deste doente. 

No global podemos verificar que, de facto, a caracterização genotípica é uma 

mais valia para se efectuar o diagnóstico. Como ficou evidenciado ao longo desta 
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discussão em alguns dos casos verificou-se uma discrepância entre a 

classificação clínica inicial do doente e aquela que seria de esperar mediante o 

seu genótipo. No entanto, o conhecimento do genótipo e a posterior reapreciação 

dos dados clínicos permitiram chegar a um diagnóstico mais correcto (Quadro 

III.7). 

Verificámos que o diagnóstico de ML II se encontra associado a mutações no 

gene GNPTAB que dão origem a transcritos com codões STOP prematuros. A ML 

III é geneticamente mais heterogénea e pode estar associada a mutações em 

dois genes. Uma apresentação clínica de subtipo ML IIIA foi associada à 

existência de uma mutação do tipo missense em, pelo menos, um alelo no locus 

GNPTAB. O subtipo ML IIIC está associado a mutações no gene GNPTG, e 

embora não esteja esclarecida a função da subunidade γ, verifica-se mais uma 

vez que a presença de mutações no gene GNPTG, (mesmo mutações que 

previsivelmente impedem a formação das subunidades γ), não parece estar 

associada a um fenótipo grave.  

 

 



 

 

      Quadro III.7 – Resumo dos resultados. 
 

Doente Origem Informação 
Clínica 

Idade de 
diagnóstico 
(Anos) 

Classificação 
inicial da 
Mucolipidose 

Mutações  
cDNA (gene no qual 
foi encontrada a 
mutação) 

Efeito ao nível da 
proteína 

Níveis de 
mRNA 
GNPTAB em 
relação ao 
controlo 

Níveis de  
mRNA 
GNPTG em 
relação ao 
controlo 

Reclassificação 
da 
Mucolipidose 

D1 Litoral 
Norte-PT 

--- 3 ML II 1196C>T/--  
(GNPTAB) 

S399F/-- ↔ ↔ ML IIIA 

D2 Litoral 
Norte-PT 

Dismorfia facial 
congénito, 
hiperplasia 
gengival, 
hipotonia 

1 ML II 3503delTC/1999G>T  
(GNPTAB) 

L1168QfsX5/E667X ↓ ↔ ML II 

D3 Litoral 
Norte-PT 

Nanismo 
polidistrófico 

7 ML III 1208T>C/-- 
(GNPTAB) 

I403T/-- ↔ ↔ ML IIIA 

D4 --- Pré-Natal ML II 3503delTC/3503delTC 
(GNPTAB) 

L1168QfsX4/L1168QfsX4 ↓ ↔ ML II 

D5 Litoral 
Norte-PT 

--- 9 ML II 1196C>T/1196C>T 
(GNPTAB) 

S399F/S399F ↔ ↔ ML IIIA 

D6 Alentejo-PT Sem dismorfia, 
sem AD, 
dificuldade em 
fechar as mãos 

4 ML II 639delT/610-1G> T 
(GNPTG) 

F213LfsX7/3 transcriptos ↔ ↓ ML IIIC 

D7 Litoral 
Norte-PT 

Fácies dismórfico, 
hiperplasia 
gengival, 
alterações ósseas 

<1 ML II 3503delTC/3503delTC 
(GNPTAB) 

L1168QfsX4/L1168QfsX4 ↓ ↔ ML II 

D8 Litoral 
Norte-PT 

Dismorfia, fácies 
grosseiro, 
alteração do 
tronco, ADPM 

<1 ML II 3503delTC/3503delTC 
(GNPTAB) 

L1168QfsX4/L1168QfsX4 ↓ ↔ ML II 

D9 Litoral 
Norte-PT 

--- --- ML II 3503delTC/3503delTC 
(GNPTAB) 

L1168QfsX4/L1168QfsX4 ----- ---- ML II 

D10 Índia  Não consegue 
sentar/andar, s/ 
desenvolvimento 
da dentição, 
craniossinostose, 
pele 
hipopigmentada,  

--- ML III 440delC/440delC 
(GNPTAB) 

A147AfsX5/A147AfsX5 ? ? ML II 

 
Abreviaturas: (---) - informação não disponível; (--) - mutação não identificada; (----) - não efectuado; ↓ - diminuição em relação ao controlo; ↔ - sem variação significativa em relação ao 
controlo; PT - Portugal;? - dúvida na interpretação do resultado.  
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IV. CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS FUTURAS 
 
1. Conclusão 

Em resumo, podemos concluir que o estudo realizado, e cujos resultados 

foram apresentados ao longo desta dissertação, permitiu: 1) a identificação de 

mutações causais de Mucolipidose II e III nos genes GNPTAB e GNPTG, em 

nove doentes de naturalidade portuguesa e um indiano, 2) contribuir para um 

melhor diagnóstico até agora unicamente bioquímico e que não permitia identificar 

tão correctamente o tipo de Mucolipidose; 3) discutir o impacto das mutações ao 

nível do mRNA e na estrutura e função da proteína; 4) estabelecer uma 

correlação entre as alterações detectadas a nível molecular e os fenótipos 

clínicos.  

No global pudemos verificar que, de facto, a caracterização genotípica é uma 

mais valia para se efectuar o diagnóstico. Como ficou evidenciado ao longo desta 

discussão em alguns dos casos verificou-se uma discrepância entre a 

classificação clínica inicial do doente e aquela que seria de esperar mediante o 

seu genótipo. No entanto, o conhecimento do genótipo e a posterior reapreciação 

dos dados clínicos permitiram chegar a um diagnóstico mais correcto. 

 

 

1.1. Investigação molecular e correlação genótipo/fenótipo 

Este estudo permitiu a identificação de cinco mutações distintas no gene 

GNPTAB. Destas, três mutações são novas (E667X, I403T e a 440delC) e duas 

estavam previamente descritas (3503delTC e S399F). Foram encontradas 

também duas mutações novas no gene GNPTG, a 639delT e a 610-1G> T. 

Embora, em dois dos doentes analisados só tenha sido identificada uma das 

mutações, este estudo mostrou que nos doentes portugueses a alteração 

3503delTC no gene GNPTAB é a mutação causal mais frequente, constituindo 

50% dos alelos mutados.  
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Nos doentes com fenótipo de ML II foram encontradas mutações do tipo 

frameshift ou nonsense no gene GNPTAB. Na literatura este tipo de mutações foi 

também identificado em doentes com ML II. Desta forma, este estudo confirma o 

que já está descrito, que as formas mais graves da doença, cujo diagnóstico é 

efectuado muito cedo, estão associadas a mutações nonsense ou frameshift no 

gene GNPTAB, independentemente da subunidade onde se localizam.  

Nos restantes doentes foram encontradas mutações do tipo missense e 

verifica-se que o fenótipo destes doentes é mais compatível com ML IIIA. 

Em um doente foram encontradas duas mutações novas no gene GNPTG, 

uma delecção responsável pela alteração do quadro de leitura (639delT) e uma 

mutação de splicing (610-1G> T), o que conjuntamente com uma revisão dos 

dados clínicos deste doente permitiu a sua classificação como ML IIIC. 

 
 
1.2. Impacto das mutações encontradas nos níveis de mRNA GNPTAB e 

GNPTG 

Relativamente, ao impacto das mutações encontradas nos níveis de mRNA 

GNPTAB e GNPTG, verificou-se que, na presença das mutações 440delC, 

3503delTC e E667X os níveis de mRNA GNPTAB se encontravam bastante 

diminuídos relativamente ao valor médio dos controlos. Este tipo de mutações que 

levam à alteração do quadro de leitura do mRNA (frameshift) e mutações 

nonsense, a redução dos níveis de mRNA GNPTAB, pode ser explicada pelo 

aparecimento prematuro de codões STOP o que torna bastante provável que os 

transcritos sejam alvo do mecanismo nonsense mediated mRNA decay (NMD). 

Verificou-se, também, que a redução dos níveis de mRNA GNPTAB não é tão 

acentuada na presença das mutações missense S339F e I403T (não chega a ser 

significativa), sugerindo que estas mutações não interferem com a expressão do 

gene GNPTAB. Dado estarem associadas a um fenótipo menos grave, estes 

dados estão também de acordo com o esperado. 

O doente com mutações no gene GNPTG apresenta níveis de mRNA GNPTG 

bastante reduzidos relativamente ao valor médio dos controlos. Este facto pode 
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ser explicado porque ambas as mutações presentes neste doente (uma mutação 

de splicing que origina vários transcritos onde aparecem prematuramente codões 

STOP e uma mutação frameshift) originam também transcritos susceptíveis a 

NMD. 
 

 

1.3. Estudos haplotípicos 

A mutação 3503delTC constitui 50% dos alelos identificados nos doentes 

portugueses. Dado que, esta mutação já tinha sido descrita anteriormente por 

Bargal et al. (2006) como sendo a mais frequente num grupo de doentes 

maioritariamente de origem árabe, foi efectuada uma análise haplotípica utilizando 

4 marcadores polimórficos para averiguar uma possível origem comum da 

mutação nos dois grupos de doentes. 

No seu conjunto, os dados obtidos apontam para a existência de um único 

evento mutacional. Para o polimorfismo intragénico e para o microssatélite 

D12S1607 (localizado na proximidade do gene) foi encontrado um mesmo 

haplótipo em todos os doentes – 134-174-delTC, surpreendentemente o mesmo 

nos doentes portugueses e nos doentes de origem árabe. Relativamente aos dois 

polimorfismos mais afastados do gene observou-se uma maior diversidade, tanto 

nos doentes árabes como nos portugueses. Assumindo um evento mutacional 

único e comum ao alelo presente em ambas as populações este será 

relativamente antigo uma vez que decorreu tempo suficiente para que tanto 

devido à ocorrência de recombinação como de mutação possa ter ocorrido quebra 

do linkage para os dois marcadores mais afastados. 

 

 

1.4. Considerações finais 

Em resumo, os resultados da análise mutacional efectuada aos nove doentes 

portugueses e a um doente indiano constituem, até à data, os únicos dados de 

caracterização molecular destas patologias na população portuguesa contribuindo 

também, para um melhor conhecimento a nível mundial das bases moleculares 
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desta doença. Por outro lado, estes estudos são extremamente importantes na 

medida em que a análise mutacional permitirá a realização de um diagnóstico pré-

natal molecular, a identificação de portadores nos restantes membros do núcleo 

familiar, nomeadamente em famílias onde ocorra consanguinidade, e um 

diagnóstico mais preciso aos familiares de doentes recentemente diagnosticados, 

melhorando consideravelmente o aconselhamento genético.  

Apesar do número reduzido de doentes e respectivas famílias estudadas, o 

que decorreu da impossibilidade em obter amostras dos doentes falecidos, assim 

como da raridade desta doença de sobrecarga lisossomal e da dimensão da 

nossa população, pode-se concluir que os estudos moleculares efectuados 

possibilitaram, na maioria do casos, o estabelecimento de uma correlação entre o 

genótipo e o fenótipo nos doentes caracterizados. Isto reveste-se de particular 

importância, na medida em que permite efectuar um prognóstico da evolução 

clínica em novos doentes em que sejam identificadas mutações idênticas.  



Conclusão e Perspectivas Futuras 

 89

 

 

 

2. Perspectivas futuras 

A realização deste trabalho não encerrou esta linha de estudo, pelo que seria 

interessante: 

1) identificar as mutações presentes no outro alelo nos doentes D1 e D3, através 

da sequenciação da região promotora do gene GNPTAB e de todos os exões 

e respectivas regiões flanqueadoras; 

 

2) determinar a actividade enzimática da GlcNAc-fosfotransferase nos fibroblastos 

destes doentes, uma vez que seria interessante verificar até que ponto as 

novas mutações afectam a actividade da enzima; 

 

3) avaliar o impacto das mutações encontradas ao nível da proteína através de 

técnicas de imunoblot e de microscopia de imunofluorescência de forma a 

contribuir para o estudo dos padrões de expressão das subunidades da 

enzima GlcNAc-fosfotransferase e da sua localização subcelular; 

 

4) efectuar estudos de expressão para determinar o impacto das novas mutações 

na actividade enzimática;  

 

5) através da tecnologia usada em torno da proteómica tentar perceber quais as 

alterações que ocorrem na célula desde que falha a marcação com M6P até à 

patologia, de forma a conseguir identificar possíveis alvos terapêuticos. 
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VI. ANEXOS 
 
Anexo 1 – Apresentação clínica, idade de início dos primeiros sintomas e classificação dos casos estudados 
com Mucolipidose. 

 
Abreviaturas: (---) - informação não disponível; AD - atraso de desenvolvimento; ADPM - atraso de desenvolvimento 
psicomotor. 
 
Anexo 2 – Deficiência intracelular (fibroblastos/amniócitos) da actividade enzimática de enzimas lisossomais 
dos casos estudados com Mucolipidose. 

 
Abreviaturas: (---) - informação não disponível; Hex T - β-hexosaminidase T; Hex A - β-hexosaminidase A; 
α-man – α-manosidase; α-gal – α-galactosidase; β-gal – β-galactosidase; β-glucur - β-glucorunidase. 
 
Anexo 3 – Deficiência extracelular (plasma/soro/líquido amniótico) da actividade enzimática de enzimas 
lisossomais dos casos estudados com Mucolipidose.                                                                                                                       
 

 

 
Abreviaturas: (---) - informação não disponível; Hex T - β-hexosaminidase T; Hex A - β-hexosaminidase A; 
α-man – α-manosidase; α-gal – α-galactosidase; β-gal – β-galactosidase; β-glucur - β-glucorunidase. 

 

Doente Tipo Idade diagnóstico Informação clínica 

D1 III 3A --- 
D2 II 1A Dismorfia facial congénito, hiperplasia gengival, hipotonia 
D3 III 7A Nanismo polidistrófico 
D4 II PréNatal  
D5 II 9A  
D6 II 4A Sem dismorfia, sem AD, dificuldade em fechar as mãos 
D7 II <1A Fácies dismórfico, hiperplasia gengival, alterações ósseas 
D8 II <1A Dismorfia, fácies grosseiro, alteração do tronco, ADPM 
D9 II --- --- 

D10 III --- Não consegue sentar/andar, sem desenvolvimento da dentição, craniosinostose, pele 
hipopigmentada, 

Fibroblastos 
(nmol/h/mg proteína) Doente 

HexT 
(3593-30182) 

HexA 
(185-962) 

α-man 
(57.0-314) 

α-gal 
(23.0-95.0) 

β-gal 
(166-2037) 

β-glucur 
(19.0-111) 

D1 861 --- --- 1.70 9.40 11.0 
D2 605 39.6 14.1 4.34 21.2 6.98 
D3 619 42.7 33.6 6.35 33.5 8.71 
D5 1204 77.3 27.1 9.00 76.1 7.27 
D6 1864 101 15.7 6.20 137 7.99 
D7 881 133 4.33 -- 14.3 7.45 
D8 1124 91.5 3.10 2.15 10.8 9.00 
D9 --- --- --- --- --- --- 

D10 606 33.0 4.00 2.00 13.0 6.00 
Amniócitos 

(nmol/h/mg proteína) Doente HexT 
(3872-4334) 

HexA 
(277-590) 

α-man 
(63.0-126) 

α-gal 
(25.0-53.0) 

β-gal 
(483-952) 

β-glucur 
(30.0-43.0) 

D4 104 18.8 2.96 30.4 10.2 22.9 

Plasma/Soro 
(nmol/h/ml plasma/soro) Doente 

HexT 
(279-1918) 

HexA 
(65.0-172) 

α-man 
(7.00-55.0) 

α-gal 
(6.00-19.0) 

β-gal 
(3.60-55.0) 

β-glucur 
(10.0-54.0) 

D1 10362 --- 3034 22.0 99.0 799 
D2 7172 -- 3140 32.9 178 1807 
D3 5336 889 891 9.89 163 955 
D5 9174 -- 1234 10.4 246 1618 
D6 10496 806 1049 4.77 151 1271 
D7 23720 1621 1282 16.7 270 1235 
D8 35571 2309 4088 66.5 308 4123 
D9 --- --- --- --- --- --- 
D10 30081 1544 1583 484 196 1607 

Líquido amniótico 
(nmol/h/ml líquido amniótico) Doente HexT 

(748-940) 
HexA 

(32.9-34.1) 
α-man 

(3.80-7.82) 
α-gal 

(1.07-150) 
β-gal 

(2.54-2.76) 
β-glucur 

(7.76-11.0) 
D4 3448 9.28 834 14.7 62 563 
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Anexo 4 – Doenças lisossomais de sobrecarga * 

*Um conjunto de outras doenças não foi incluído nesta tabela devido à sua frequência extremamente baixa ou a dúvidas se são realmente 
DLS. Este grupo inclui a doença da Cobalamina F, o sindrome de Hermansky-Pudlak (uma doença em que o defeito ocorre em organelos 
relacionados com os lisossomas, como os melanossomas), armazenamento da glutamil ribose 5-fosfato e displasia geleofísica. A NPC1 
pode transportador colesterol, mas pode também estar envolvida na homeostasia dos esfingolípidos. 
 

 
DOENÇA 
 

 
PROTEÍNA AFECTADA PRINCIPAIS PRODUTOS ARMAZENADOS 

Esfingolipidoses 
Fabry α-galactosidase Globotriasilceramida e substâncias do grupo 

sanguíneo tipo B 
Lipogranulomatose de Farber Ceramidase Ceramida 
Leucodistrofia celular globóide (Krabbe) Galactocerebrosido β-galactosidase Galactosilceramida 
Gaucher β-glucosidase  

Proteína activadora-saposina C 
Glucosilceramida 
Glucosilceramida 

Leucodistrofia metacromática Arilsulfatase A 
Activador da saposina B 

Glicolípidos sulfatados 
Glicolípidos sulfatados e gangliósido GM1 

Niemann-Pick A e B Esfingomielinase Esfingomielina 
Múltipla deficiência em proteínas 
activadoras de esfingolipidos 

Proteínas activadoras de esfingolípidos Glicolípidos 

Gangliosidose GM1 β-galactosidase Ganglíósido GM1 
Gangliosidose GM2 (Tay-Sachs) β-hexosaminidase A Ganglósido GM2 e glicolípidos relacionados 
Gangliosidose GM2 (Sandhoff) β-hexosaminidase A e B Ganglósido GM2 e glicolípidos relacionados 
Gangliosidose GM2 (deficiência na proteína 
activadora GM2) 

Proteína activadora do GM2 Ganglósido GM2 e glicolípidos relacionados 

Mucopolisacaridoses (MPS) 
MPS I (Hurler, Scheie, Hurler/Scheie) α-iduronidase Sulfato de dermatano e sulfato de heparano 
MPS II (Hunter) Iduronato-2-sulfatase Sulfato de dermatano e sulfato de heparano 
MPS IIIA (Sanfilippo) Heparano N-sulfatase  sulfato de heparano 
MPS IIIB (Sanfilippo) N-acetil-α-glucosaminidase Sulfato de heparano 
MPS IIIC (Sanfilippo) Acetil CoA : α-glucosamida N-

acetiltransferase 
Sulfato de heparano 

MPS IIID (Sanfilippo) N-acetilglucosamina-6-sulfatase Sulfato de heparano 
Doença de Morquio A N-acetilglucosamina-6-sulfato sulfatase Sulfato de queratano, condroitina 6-sulfato 
Doença de Morquio B β-galactosidase Sulfato de queratano 
MPS IV (Maroteaux-Lamy) N-acetilgalactosamina-4-sulfatase 

(arilsulfatase B) 
Sulfato de dermatano 

MPS VII (Sly) β-glucuronidase Sulfato de heparano, sulfato de dermatano, 
Sulfatos de condroitina 4 e 6 

MPS IX  Hialuronidase Hialuronano 
Glicosacaridoses e Glicoproteinoses 
Aspartilglucosaminúria aspartilglucosaminidase Aspartilglucosamina 
Fucosidose α-fucosidase Fucósidos e glicolípidos 
α-Manosidose α-manosidase Oligosacáridos com manose 
β-Manosidose β-manosidase Man (β1→4) GlcNAc 
Pompe (Glicogenose tipo II) α-glucosidase Glicogénio 
Sialidose Sialidase Sialiloligosacáridos e sialilglicopéptidos 
Doença de Schindler α-N-acetilgalactosaminidase Glicoconjugados contendo α-N-

acetilgalactosaminil 
Lipidoses 
Doença de Wolman e doença de 
armazenamento de ésteres de colesterol 

Lipase acídica Ésteres de colesterol e triglicéridos 

Doenças provocadas por defeitos em proteínas integrais de membrana 
Cistinose Cistinosina Cistina 
Doença de Danon LAMP2 Debris citoplasmáticos e glicogénio 
Doença de armazenamento do ácido siálico 
- forma infantil; Doença de Salla 

Sialina Ácido siálico 

Mucolipidose (ML) IV Mucolipina-1 Lípidos e mucopolissacáridos ácidos 
Niemann-Pick C (NPC) NPC1 e 2 Colesterol e esfingolípidos 
Outras 
Galactosialidose Catepsina A Sialiloligossacáridos 
I cell polidistrofia pseudo Hurler (ML II e ML 
III, respectivamente) 

UDP-N-acetilglucosamina:enzima 
lisossomal N-acetilglucosaminil-1-
fosfotransferase 

Oligosacáridos, mucopolisacáridos e lípidos 

Deficiência múltipla de sulfatases Enzima que forma a formilglicina Cα Sulfatídeos 
Ceróido-lipofuscinose neuronal  
(CLN)1 (Doença de Santavuori) 

 
CLN1 (proteína palmitoiltiotransferase-1) 

 
Tioésteres lipídicos 

CLN2 (Doença de Jansky-Bielchowsky) CLN2 (peptidase amino tripeptidil 1) Subunidade c da ATP sintetase mitocondrial 
CLN3 (Doença de Vogt-Spielmeyer) Transportador da arginina Subunidade c da ATP sintetase mitocondrial 
Picnodisostose Catepsina K Proteínas do osso incluindo fibrilas de colagénio 
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