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Resumo 
   

 

 

 

 

 

 

mtDNA, genes, mutações, patologias mitocondriais, haplogrupos 

mitocondriais, alzheimer, parkinson, MELAS, cardiomiopatia, avc, 

glaucoma, LHON, miopia, diabetes, cancro, infertilidade 

masculina, longevidade, envelhecimento, osteoartrite. 

 

 

O presente trabalho teve como base a literatura científica mais 

actual no sentido de rever a possível relação existente entre 

algumas patologias humanas e haplogrupos mitocondriais. Uma 

vez que os haplogrupos mitocondriais resultam de variações 

SNPs em regiões específicas do genoma mitocondrial interessa 

saber até que ponto essas alterações são plausíveis de originar 

desordens a nível da mitocôndria e por conseguinte responsáveis 

pela expressão fenotípica de diferentes doenças. Apesar do 

número crescente de pesquisas que se têm verificado nesta área 

que tentam esclarecer uma possível relação, entre patologias e 

haplogrupos, estes são ainda insuficientes, tornando-se 

fundamental dar continuidade a este tipo de estudos. Contudo é 

essencial que a amostragem utilizada seja representativa de um 

haplogrupo para que se possa estabelecer uma associação com 

uma determinada patologia. 
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Abstract 

 

The study was based on the most current scientific literature in 

order to analyse the possible existence of a relationship between 

some pathologies with the various mitochondrial haplogroups. 

Since the mitochondrial haplogroups result from SNP variations in 

specific regions of the mitochondrial genome, it is of interest to 

analyse to what extent these changes can alter the mitochondria 

and consequently give rise to the phenotypic expression of the 

different diseases. Even though various studies have been trying 

to clarify a possible relationship between these pathologies with 

specific haplogroups, it is fundamental to give continuity to these 

investigations. However, it is essential to ensure that the study 

samples used in these type of studies are representative of a 

specific haplogroup in order to establish an association with a 

certain disease. 
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Capítulo 1 

 

Introdução  

 

Vários estudos têm sido realizados por diferentes autores em todo o mundo, com 

o intuito de conhecer, cada vez mais e melhor, as etiologias das doenças, os 

mecanismos pelos quais os factores externos influenciam as diferentes patologias e quais 

os melhores comportamentos para prevenção das mesmas.  

O património genético de cada indivíduo é herdado dos seus progenitores e é 

exclusivo de cada ser humano, com excepção dos gémeos monozigóticos, sendo 

também responsável pela manifestação de diversas doenças. 

Para além do genoma nuclear possuímos ainda um outro genoma, denominado 

mitocondrial, que é recebido apenas pela via materna. Uma mutação que ocorra neste 

genoma, presente nas mitocôndrias, pode levar ao mau funcionamento destes organelos, 

vitais para as funções celulares. 

As doenças mitocondriais são desordens genéticas que resultam de mutações 

adquiridas e/ou herdadas, interferindo na expressão genotípica e fenotípica do genoma 

mitocondrial e podendo afectar ambos os sexos, independentemente da natureza da sua 

herança.  

Deste modo estando os haplogrupos relacionados com a variação de regiões 

específicas do DNA mitocondrial interessa estudar o papel destes em diferentes 

patologias. 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

  



3 

 

Capítulo 2 

 

 A mitocôndria 

O termo mitocôndria (do grego: mitos = filamento e condros = cartilagem) surgiu 

em 1898, possivelmente como referência ao aspecto filamentoso e homogéneo 

(cartilaginoso) destes organelos em alguns tipos de células eucarióticas, quando 

observadas ao microscópio óptico (ALBERTS, 2008). 

As mitocôndrias são organelos celulares que se encontram dispersos no 

citoplasma de todas as células eucarióticas, podendo assumir diferentes formas 

(ALBERTS, 2008, AZEVEDO, 2005).  

São constituídas por duas membranas muito distintas, a externa e a interna que 

delimitam dois compartimentos, o espaço intermembranar e a matriz mitocondrial (Figura 

1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Localização da mitocôndria numa célula eucariótica. Representação de uma célula 

eucariótica, onde podem ser observadas duas mitocôndrias (a vermelho) no citoplasma da mesma. 

Seguidamente destaca-se a constituição de uma mitocôndria, através de uma ilustração (a vermelho 

ampliada) e da correspondente fotografia ao microscópio óptico (cinzenta), onde se encontram evidenciadas 

as membranas mitocondriais (membrana externa e interna), o espaço delimitado por elas (espaço 

intermembranar), as cristas mitocondriais e a matriz (GRUPO VIRTUOUS, 2010). 
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O número destes organelos, presente nas células, varia em função do tamanho e 

da actividade fisiológica das mesmas. Por exemplo: algumas espécies de algas 

apresentam células com apenas uma mitocôndria; uma célula do fígado tem, 

aproximadamente mil destes organelos e a ameba, um protozoário, apresenta várias 

dezenas de milhar. 

As mitocôndrias são a sede de importantes fenómenos respiratórios, constituindo 

locais de intensa produção de adenosina trifosfato (ATP). 

 

1.2  2.1. Teorias da origem mitocondrial  

 A complexidade das mitocôndrias sugere que sejam descendentes de antigos 

seres procariotas, mas a sua evolução é ainda fonte de várias teorias (ALBERTS, 2008). 

A teoria endossimbiótica (Figura 2), defendida por Lynn Margulis em 1981, 

pressupõe que as mitocôndrias são organelos derivados de organismos primitivos, livres 

e de pequenas dimensões que surgiram como consequência de uma associação 

simbiótica estável entre organismos, em que um dos organismos teria sido endocitado 

pelo outro. Este fenómeno teria originado o desenvolvimento das mitocôndrias com as 

suas membranas, o que terá ocorrido quando o oxigénio entrou na atmosfera em 

quantidades substanciais, há cerca de 1,5 x 109 anos, antes dos animais e plantas terem 

surgido (ALBERTS, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Teoria endossimbiótica. Um ancestral eucariótico endocitou uma bactéria, ancestral da 

mitocôndria, iniciando uma relação simbiótica (ALBERTS, 2008). 



 

Alguns dos argumentos válidos, fundamentam que as mitocôndrias se 

assemelharem a bactérias, tanto na forma, como no tamanho, como 

membranares. Para além de que se dividem de forma independente da célula e o seu 

DNA é circular idêntico ao das bactérias. Assim, parece provável que as mitocôndrias 

descendam de um determinado tipo de bactéria 

A teoria autogénica

uma evolução gradual de seres procar

sistemas endomembranares resultando na invaginação da membrana plasmática; 

algumas dessas invaginações armazenaram DNA, 

restantes, deram origem a organelos. No decurso da evolução algum material genético 

terá abandonado o núcleo e evolu

membranares, dando origem a organel

(ALBERTS et al., 2008, HJORT et al., 2010)

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Teoria autogénica. 

originado a mitocôndria (ROCHA, 2007)

 

Os fósseis existentes na Terra indicam a presença de 

representados actualmente pelas bactérias e pelas cianobactérias, e seres eucariotas.

Os dados fornecidos pelos fósseis e a simplicidade estrutural e fun

procariotas constituem os dois principais argumentos que sustentam 

seres procariotas tenham estado na origem da grande diversidade de vida na Terra. Por 

outro lado, de acordo com registos encontrado

surgido há cerca de 1500 milhões de anos, 

dos procariotas (ALBERTS, 2008)
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Alguns dos argumentos válidos, fundamentam que as mitocôndrias se 

assemelharem a bactérias, tanto na forma, como no tamanho, como 

membranares. Para além de que se dividem de forma independente da célula e o seu 

DNA é circular idêntico ao das bactérias. Assim, parece provável que as mitocôndrias 

descendam de um determinado tipo de bactéria (ALBERTS et al., 2008)

a autogénica (Figura 3) defende que os seres eucariotas

uma evolução gradual de seres procariotas. As primeiras células teri

sistemas endomembranares resultando na invaginação da membrana plasmática; 

ações armazenaram DNA, outras formaram o núcleo e as 

deram origem a organelos. No decurso da evolução algum material genético 

terá abandonado o núcleo e evoluiu de forma independente, no int

dando origem a organelos com o seu próprio DNA como as mitocôndrias

(ALBERTS et al., 2008, HJORT et al., 2010). 

 

. A invaginação e a especialização progressiva da membrana celular teriam 

(ROCHA, 2007).  

existentes na Terra indicam a presença de 

representados actualmente pelas bactérias e pelas cianobactérias, e seres eucariotas.

cidos pelos fósseis e a simplicidade estrutural e fun

os dois principais argumentos que sustentam 

estado na origem da grande diversidade de vida na Terra. Por 

outro lado, de acordo com registos encontrados nos fósseis, os seres eucario

surgido há cerca de 1500 milhões de anos, ou seja, cerca de 200 milhões de anos depois 

(ALBERTS, 2008). 

Alguns dos argumentos válidos, fundamentam que as mitocôndrias se 

assemelharem a bactérias, tanto na forma, como no tamanho, como nas estruturas 

membranares. Para além de que se dividem de forma independente da célula e o seu 

DNA é circular idêntico ao das bactérias. Assim, parece provável que as mitocôndrias 

., 2008) 

 são o resultado de 

iotas. As primeiras células teriam desenvolvido 

sistemas endomembranares resultando na invaginação da membrana plasmática; 

outras formaram o núcleo e as 

deram origem a organelos. No decurso da evolução algum material genético 

no interior de estruturas 

os com o seu próprio DNA como as mitocôndrias 

A invaginação e a especialização progressiva da membrana celular teriam 

existentes na Terra indicam a presença de seres procariotas, 

representados actualmente pelas bactérias e pelas cianobactérias, e seres eucariotas. 

cidos pelos fósseis e a simplicidade estrutural e funcional das células 

os dois principais argumentos que sustentam a hipótese de os 

estado na origem da grande diversidade de vida na Terra. Por 

s nos fósseis, os seres eucariotas só terão 

, cerca de 200 milhões de anos depois 
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 2.2. Localização, estrutura e função da 

mitocôndria 

As mitocôndrias são pequenos corpos ou organelos celulares, presentes no 

citoplasma das células eucariotas (Figura 4), sendo a dimensão média de uma 

mitocôndria, com uma forma oval, de 1 a 2 µm de comprimento e 0,5 a 1 µm de largura. 

Estes organelos apresentam: um tamanho e morfologia muito idênticos ao de uma 

pequena bactéria; possuem o seu próprio genoma em forma de uma molécula de DNA 

circular; os seus ribossomas e o seu próprio tRNA (ARAVIND et al., 2006, AZEVEDO, 

2005).  

 

 

Figura 4 - Ilustração de uma célula eucariótica. Encontram-se realçados os constituintes celulares e a 

localização do genoma, ADN nuclear (nDNA) e DNA mitocondrial (mtDNA) (Célula Procariótica vs Célula 

Eucariótica 2010).  

 

No fígado e espermatozóide têm uma forma habitualmente alongada, enquanto 

nas células adiposas são geralmente circulares. As células do fígado contêm cerca de 

1000 mitocôndrias, as células ósseas contêm menos de 400 e os eritrócitos não possuem 

mitocôndrias. Em contraste, um óvulo contém entre 2000 a aproximadamente 800 000 

mitocôndrias (WILDING et al., 2009, WONG et al., 2010). 
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As membranas são constituídas essencialmente por proteínas e lípidos existindo 

ainda ácidos nucleicos e pequenas moléculas, como co-factores e substratos. 

 

  2.2.1. Membrana Externa  

 A membrana externa, lisa, é constituída por cerca de 50% de lípidos 

(fosfatidilcolina e fosfatidiletanolamina) e 50% de proteínas, fundamentalmente, porinas. 

Esta é uma proteína integral de membrana que atravessa a bicamada lipídica e é 

responsável pela formação de canais aquosos transmembranares, denominados de 

poros. Estes tornam esta membrana bastante permeável à maioria das moléculas de 

dimensões reduzidas (inferiores ou iguais a 5.000 Daltons) e iões. É também uma 

membrana de protecção que envolve o organelo para além de ser a responsável pela 

forma da mitocôndria (BROOKES et al., 2004). 

 

2.2.2. Membrana Interna 

A membrana interna é mais especializada, contém uma proporção de proteínas 

maior, cerca de 76% (cardiolipina) responsáveis pela redução da permeabilidade da 

membrana à passagem de protões sendo a restante percentagem constituída por 

fosfolípidos (fosfatidilcolina e fosfatidiletanolamina). Possui um potencial de membrana 

importante para o transporte de moléculas. Este potencial é negativo do lado da matriz e 

positivo no lado oposto, no espaço intermembranar. Para a travessia dessas moléculas, 

participam a nicotinamida e adenina reduzida (NADH) produzidas no citosol (AZEVEDO, 

2005). 

Esta membrana tem uma grande área de superfície sendo obrigada a formar uma 

série de invaginações que se projectam para o espaço interior, formando as cristas 

mitocondriais. Estas são responsáveis por uma maior produção de ATP, sendo que 

quanto maior a produção de energia, maior o número de cristas existentes na 

mitocôndria. Nas cristas mitocondriais localizam-se as enzimas da cadeia respiratória, 

essenciais para a fosforilação oxidativa (OXPHOS), as proteínas transportadoras de 

electrões (e-) e as ATP sintetases que produzem ATP na matriz (AZEVEDO, 2005). 
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 2.2.3. Espaço Intermembranar 

O espaço intermembranar é delimitado pelas duas membranas e contém várias 

enzimas que constituem cerca de 6% das proteínas totais da mitocôndria (ALBERTS, 

2008).  

 

 2.2.4. Matriz Mitocondrial 

A matriz é constituída por uma solução semelhante ao citosol, onde se encontram 

dispersos: ribossomas; enzimas envolvidas na oxidação do piruvato e ácidos gordos; 

enzimas do ciclo de Krebs; moléculas de DNA circular; tRNA e ainda enzimas 

intervenientes na expressão genética (ALBERTS, 2008).  

De seguida é apresentada uma figura que ilustra todos os constituintes da 

mitocôndria anteriormente descritos (Figura 5).  

 

Figura 5 - Ilustração da constituição de uma mitocôndria. Apresenta duas membranas, o espaço 

intermembranar e a matiz com os seus constituintes (WIKIPÉDIA, 2007). 

 

A mitocôndria tem um papel importante na vida celular por ser a grande 

responsável pela respiração celular, com vista à obtenção de energia, vital para as 

funções celulares. Participa ainda na interconversão de aminoácidos, na biosíntese das 

porfirinas/heme e ureia (ALBERTS, 2008). 
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A maioria das reacções envolve a oxidação do piruvato e ácidos gordos a dióxido 

de carbono e água. A síntese de ATP ocorre na matriz e na membrana interna da 

mitocôndria. Este processo pode ser dividido em 3 grupos de reacções (AZEVEDO, 

2005): 

• Oxidação do piruvato e ácidos gordos;  

• Transferência de e- até ao O2, ligada à geração do gradiente electroquímico de 

protões; 

• Utilização da energia, armazenada no gradiente de concentração de protões 

transmembranar, para a síntese de ATP. 

 

A principal fonte de energia celular em células não fotossintéticas é a glicose. Esta é 

degradada completamente em dióxido de carbono e água, levando ainda à produção de 

32 moléculas de ATP. 

As células utilizam o ATP como fonte de energia imediata, para a realização de 

processos químicos, mecânicos e osmóticos. 

Em seres aeróbios o piruvato é completamente oxidado a dióxido de carbono e 

água. Este processo nas células eucariotas ocorre na mitocôndria e é um dos processos 

mais importantes, uma vez que proporciona a síntese de ATP, a principal fonte 

intracelular de energia. 

O metabolismo aeróbio inicia-se na mitocôndria com a entrada do piruvato e 

ácidos gordos, transportados do citosol por enzimas da matriz mitocondrial, sendo 

posteriormente convertidos em Acetil-coenzima A (Acetil-CoA) por intermédio do 

complexo piruvato desidrogenase ou a partir da oxidação dos ácidos gordos (AZEVEDO, 

2005).  
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 2.2.5. Ciclo de Krebs 

 O ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs (Figura 6) começa com a Acetil-CoA que 

passa por uma série de reacções, reduzindo a coenzima nicotinamida adenina 

dinucleotídeo oxidada (NAD+) a NADH (NAD reduzido) e a coenzima flavina adenina 

dinucleotido FAD a FADH. Na fosforilação oxidativa, os electrões do NADH e do FADH2 

funcionam como dadores de e- que são transportados ao longo da cadeia transportadora, 

presente na membrana interna, para reduzir o oxigénio a água. Esta transferência de e- 

ao longo da cadeia respiratória vai criar um gradiente de protões, utilizado para 

direccionar a síntese de ATP a partir de ADP e Pi pela enzima ATP sintetase (AZEVEDO, 

2005, SKALA et al., 2010). 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Metabolismo energético da mitocôndria (ALBERTS et al., 2008). 

 

 

A produção de ATP pelo processo de fosforilação oxidativa depende da energia 

libertada pela oxidação do NADH e FADH2. Essa energia é utilizada para bombear 

protões, desde a matriz até ao espaço intermembranar, criando um gradiente de protões 

através da membrana interna da mitocôndria. A dissipação desse gradiente é efectuada 

através de um complexo enzimático da membrana interna, complexo V ou ATP sintetase, 

para formar ATP. A energia é ainda utilizada noutras funções importantes da célula como: 

para o transporte de ADP, fosfato, piruvato e regulação do cálcio (KLINGENBERG, 

2008). 
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A grande quantidade de energia libertada pela redução de oxigénio a água, na 

cadeia respiratória mitocondrial, ocorre em várias e pequenas reacções de oxidação-

redução para que possa ser armazenada em vez de se dissipar sob a forma de calor 

(AZEVEDO, 2005). 

 

2.2.6. Cadeia respiratória mitocondrial (CRM) 

A cadeia respiratória ou cadeia transportadora de e- é constituída por cinco complexos 

enzimáticos de múltiplas subunidades polipeptídicas. Os complexos enzimáticos contêm 

vários grupos prostéticos (FMN- Mononucleótido de Flavina, FAD – Flavina Adenina 

Dinucleótido, FeS – Sulfeto de ferro, Cu – Cobre, Heme) ligados a proteínas que 

funcionam como transportadores de e-, a coenzima Q e o citocromo C, responsáveis por 

mediar a transferência de e- entre os complexos proteicos (AZEVEDO, 2005). 

A oxidação de moléculas bioenergéticas, por exemplo glicose e ácidos gordos, é 

da responsabilidade de oxiredutases, enzimas que associam a oxidação dos substratos à 

redução de coenzimas (NAD+ e FADH). Posteriormente na cadeia respiratória 

mitocondrial serão reoxidadas, transferindo e- e protões consoante o potencial redox dos 

substratos até ao oxigénio molecular, levando à formação de ATP e água. 

 

 A cadeia respiratória mitocondrial é composta por: 

� 3 Bombas de protões – associadas a flavoproteínas transportadoras de 

e- (complexo II) e à ATP sintetase ou complexo V; 

� 5 Complexos enzimáticos – encontrados na membrana mitocondrial 

interna, designados por complexos I a V, unidos por 2 transportadores 

móveis de e- (coQ e o cit.C) que ao mediar o transporte de e- geram um 

gradiente electroquímico (AZEVEDO, 2005). 
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Seguidamente é apresentada uma figura que contem todos os complexos, assim 

como o mecanismo de transporte de electrões (Figura 7).  

 

 

 

 

Figura 7 – Constituição dos complexos da CRM (MATOS, 2009). MIM – membrana interna da mitocôndria, 

EIM – espaço intermembranar, MEM – membrana externa da mitocôndria. 
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Capítulo 3 

 

Organização e estrutura do genoma 

mitocôndrial 

 

O DNA mitocondrial encontra-se localizado na matriz ou por vezes ligado à 

membrana interna. Esta aderência da molécula à membrana interna da mitocôndria, 

permite a reparação do DNA pelas enzimas de reparação por excisão de base (BER) 

(AKBARI et al., 2008, STUART et al., 2005) 

Esta é uma molécula circular de DNA em cadeia dupla com 16 569 pares de 

bases (ANDERSON et al., 1981, BRANDON et al., 2005) e caracteriza-se por ter uma 

organização bastante compacta, pois não possui intrões nem sequências que não sejam 

transcritas. 

A mitocôndria possui um genoma semi-autónomo pois depende em parte do 

genoma nuclear. O genoma mitocondrial representa apenas cerca de 1% do genoma 

total humano (DAKUBO, 2010).  

A organização do genoma mitocondrial difere em relação ao genoma nuclear, em 

alguns aspectos como por exemplo: 

• A transcrição do mRNA no núcleo contém pequenas sequências não codificantes 

UTRs (untranslated regions) nos terminais 5´e 3´. Nos genes mitocondriais estas 

regiões não existem. O genoma mitocondrial é bastante compacto e os seus 

genes estão bem organizados. Os genes de tRNA mitocondriais codificam vários 

polipeptídeos o que facilita a transcrição do mRNA; 

• Outra característica especial do genoma mitocondrial refere-se aos codões 

flexíveis para a síntese de proteínas. A maioria das moléculas de tRNA reconhece 

todos os nucleótido na terceira posição, permitindo o emparelhamento com 
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qualquer um deles. Esta versatilidade possibilita uma maior síntese de vários 

polipeptídeos utilizando um número mais reduzido de tRNA, fenómeno designado 

por Wobble (CARULLO et al., 2008, XIA, 2008); 

• As cadeias de mtDNA (Figura 8) contêm uma distribuição assimétrica das quatro 

bases nucleotídicas, o que gera uma cadeia pesada ou H (heavy) e outra leve ou 

L (light). A cadeia pesada contém mais Guaninas (nucleótido com maior peso 

molecular) e Adeninas; enquanto a cadeia leve contém mais Citosinas e Timinas. 

A maior parte das sequências codificantes, 28 genes, encontram-se na cadeia H e 

distribuem-se de uma forma muito compacta chegando mesmo a sobreporem-se. 

Os restantes 9 genes encontram-se na cadeia L, sendo 8 de tRNA da mitocôndria 

e uma subunidade do complexo NADH desidrogenase (ND6) (DAKUBO, 2010). 

• Esta molécula possui uma região não codificante com cerca 1122pb denominada 

de região controlo ou D-Loop, onde se localizam elementos importantes para a 

replicação, transcrição e manutenção da molécula (DAKUBO, 2010, FUSTE et al., 

2010).  

 

 

Figura 8 - Organização genómica da molécula de mtDNA humana. Os produtos codificados pela cadeia L 

estão representados no círculo interno da molécula de mtDNA e os da cadeia H estão representados no 

exterior da molécula (CIENCIA, 2009). 

 

A replicação das cadeias é bidireccional, sendo a replicação da cadeia H no 

sentido dos ponteiros do relógio e a da cadeia L no sentido oposto (SMITS et al., 2010b).  



15 

 

A transcrição começa na OH no D-Loop e prossegue no sentido dos ponteiros do 

relógio até cerca de 60% da cadeia H onde o OL se encontra. Neste sítio começa a 

síntese da cadeia L que prossegue em sentido oposto à anterior (DAKUBO, 2010). 

Os promotores de transcrição mitocondrial facilitam o reconhecimento do factor de 

transcrição mitocondrial (TFAM), uma proteína HMG (HMG-box) que se liga ao DNA e 

facilita a transcrição. O processo de transcrição mitocondrial possui várias proteínas com 

funções distintas: as que reconhecem os elementos activadores cis (TFAM), as que 

iniciam a transcrição (factor de transcrição mitocondrial B1 ou B2 (TFBM1, ou TFBM2)), a 

RNA polimerase mitocondrial humana que medeia o processo de transcrição e por último 

os factores de terminação (mTERF) (DAKUBO, 2010). 

A transcrição é originada a partir de três promotores: 2 da cadeia H (HSP1 e 

HSP2) e um da cadeia L (LSP). O HPS1 e o LSP localizam-se no D-Loop, enquanto 

HSP2 se localiza junto da região 5´ do gene 12S rRNA. A transcrição da HSP2 e LSP 

geram transcritos policistronicos cobrindo quase toda as cadeias H e L. A transcrição 

desde LSP produz primers de RNA necessários para a iniciação da replicação de mtDNA 

da cadeia H (DAKUBO, 2010)  

O processo dos transcritos mitocondriais humanos é constituído por três 

componentes: mRNA polimerase, TFAM e transcritos mitocondriais do factor B1 (TFB1M) 

ou B2 (TFB2M). O reconhecimento do Promotor e o início da transcrição requerem a 

presença simultânea destes 3 factores, contudo a contribuição de cada um ainda não 

está bem definida. Apenas a região de terminação mitocondrial (MTERF) está bem 

definida, localizando-se no final do gene 16S rRNA. A cadeia H nascente termina a 700 

pb após OH, originando 7S DNA que produz uma estrutura de três cadeias, designada de 

D-loop (SMITS et al., 2010b). 

A subunidade catalítica gama A (POLGγ) da polimerase mitocondrial (POLRMT) 

necessita da presença do factor de transcrição mitocondrial (TFAM) e de pelo menos um 

factor de transcrição B1 ou B2. A TFAM possui uma cauda C-terminal que se liga ao 

mtDNA, esta expõe a região promotora para a POLRMT. A TFAM induz deste modo, 

modificações estruturais importantes para o reconhecimento da POLRMT ao LSP.  

A TFB1M e TFB2M são RNA metiltransferases que formam complexos com a 

POLRMT para auxiliarem na transcrição mitocondrial. O complexo TFB2M7POLRMT 

promove, in vitro, uma transcrição pelo menos duas vezes mais eficiente que 

TFB1M/POLRMT (SHADEL, 2008) 
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3.1. Região não codificante do genoma 

mitocondrial  

A maior região não codificante do genoma mitocondrial é também conhecida 

como região controlo ou D-loop (Displacement Loop), por ser desprovida de qualquer 

DNA codificante conhecido. É bastante variável em algumas regiões, contento 

importantes elementos reguladores da replicação, transcrição e manutenção da molécula 

de mtDNA. Esta região gerada pela síntese de um segmento curto da cadeia pesada H, 

situando-se entre o gene que codifica o tRNA da prolina e o da fenilalanina entre as 

posições 16024 e 576 (constituída por 1122 pares de bases) (ALBERTS, 2008, 

AZEVEDO, 2005) 

Na região controlo localizam-se a origem de replicação da cadeia H (OH) e os 

promotores para a transcrição, PL para a cadeia L e PH para a cadeia H.  

Esta região consiste numa estrutura de DNA onde as duas cadeias são separadas 

e afastadas por uma terceira cadeia de DNA. Esta possui sequências de bases 

complementares a uma das cadeias principais, formando pares de bases com ela e 

afastando deste modo a outra cadeia da região. Trata-se de uma região formada por 

DNA em tripla hélice. Esta “terceira cadeia” é gerada pela síntese de uma pequena 

porção da cadeia H, denominada de 7S DNA (DAKUBO, 2010). 

A região D-Loop do genoma mitocôndrial, não codifica qualquer substância 

necessária ao funcionamento celular, sendo talvez por isso a região onde mais 

frequentemente se encontra a ocorrência e fixação de mutações. Estas ocorrem cerca de 

10 vezes mais na região não-codificante do que na região codificante, no entanto, contém 

importantes elementos reguladores da replicação, transcrição e manutenção da molécula 

de mtDNA (DAKUBO, 2010).  

É nesta região que se encontram as diferenças entre indivíduos, a variabilidade 

populacional, sendo por isso utilizada em estudos de genética populacional. A região 

Hipervariável I (HVRI) corresponde à porção do mtDNA entre as posições 16024 e 

16383. A região Hipervariável II (HVRII) localizada entre as posições 73 e 340. A 

extensão destas regiões pode diferir em diferentes estudos, principalmente para 

identificação de algumas linhagens. Eventualmente, pode ainda recorrer-se a uma 

terceira região - Hipervariável III (HVRIII) - para obtenção de um maior número de 
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informações sobre uma dada amostra. A região HVRIII é a menor das regiões 

hipervariáveis do mtDNA, ocupando as posições 438 a 576, e por isso o seu tamanho 

total é de 138 bp (WARNER et al., 2006). 

 

Figura 9 – DNA mitocondrial onde se destaca a região controlo, D-Loop ou região hipervariável. Nesta 

região estão representadas a azul as 3 regiões hipervariáveis (I, II, III) (PANETO, 2006) 

 

 

 3.2. Região codificante do genoma 

mitocondrial 

Os 37 genes e umas poucas bases não codificantes, juntamente com a OL, 

constituem a chamada região codificante do mtDNA que se situa entre as bases 577 e 

16023.  

Cerca de 93% da sequência de mtDNA é constituída pela região codificante, pois 

nenhum dos 37 genes mitocondriais possui intrões, encontrando-se por isso bastante 

condensados. As sequências codificadoras de ATPases têm alguma sobreposição, 

outras são contíguas ou separadas apenas por 1 ou 2 bases não codificadoras, e outros 

genes são desprovidos de codões de terminação que são introduzidos posteriormente à 

transcrição (ANDERSON et al., 1981).  



18 

 

Apesar de serem encontradas cerca de 3000 proteínas na mitocôndria, apenas 

3% são sintetizadas na própria mitocôndria para produção de ATP.  

A sequência de mtDNA, apresenta uma extrema organização na medida em que 

praticamente não existem bases não codificantes entre os genes adjacentes 

(GILKERSON et al., 2008). 

Dos 37 genes mitocondriais fazem parte (Tabela 1): 

2 genes que codificam rRNA (12S rRNA e 16S rRNA) encontrados nos 

ribossomas mitocondriais,  

22 genes que codificam tRNA,  responsáveis por traduzir os mRNA 

mitocondriais  

13 genes estruturais, pois codificam diferentes subunidades dos complexos 

enzimáticos do sistema de fosforilação oxidativa, sintetizados nos ribossomas 

mitocôndrias, sendo eles:  

• 7 subunidades do complexo NADH desidrogenase (ND1, ND2, ND3, ND4, 

ND4L, ND5 e ND6) - Complexo I;  

• 1 subunidade do citocromo b (cyt b) que é a subunidade do complexo 

CoQ-citocromo c redutase - Complexo III; 

• 3 subunidades do complexo citocromo c oxidase (COXI, COXII e COXIII) - 

Complexo IV; 

• 2 subunidades de ATPase (ATP6 e ATP8) - Complexo V. 
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Tabela 1 - Representação dos 37 genes mitocondriais com os seus produtos de transcrição 
correspondentes. Na primeira coluna encontra-se representado o nome de cada gene; na segunda e 
terceira coluna estão identificadas a primeira e última posição de cada gene, respectivamente; e na coluna da 
direita, os produtos de transcrição do gene (MITOMAP, 2010). 

Nome do 

gene

MT-RNR1  648 1601 12S RNA 

MT-RNR2  1671 3229 16S RNA 

MT-ND1 3307 4262 subunidade 1 NADH Desidrogenase 

MT-ND2 4470 5511 subunidade 2 NADH Desidrogenase 

MT-ND3 10059 10404 subunidade 3 NADH Desidrogenase 

MT-ND4 10760 12137 subunidade 4 NADH Desidrogenase 

MT-ND4L 10470 10766 subunidade 4L NADH Desidrogenase 

MT-ND5 12337 14148 subunidade 5 NADH Desidrogenase 

MT-ND6 14149 14673 subunidade 6 NADH Desidrogenase 

MT-CO1 5904 7445 subunidade 1 Citocromo c oxidase 

MT-CO2 7586 8269 subunidade 2 Citocromo c oxidase 

MT-CO3 9207 9990 subunidade 3 Citocromo c oxidase 

MT-ATP6 8527 9207 ATP sintetase F0 subunidade 6

MT-ATP8 8366 8572 ATP sintetase F0 subunidade 8

MT-CYB 14747 15887 Citocromo b

MT-TF 577 647 tRNA fenilalanina

MT-TV 1602 1670 tRNA valina

MT-TL1 3230 3304 tRNA leucina 1

MT-TI 4263 4331 tRNA isoleucina

MT-TQ 4329 4400 tRNA glutamina

MT-TM 4402 4469 tRNA metionina

MT-TW 5512 5579 tRNA triptofano

MT-TA 5587 5655 tRNA alanina

MT-TN 5657 5729 tRNA asparagina

MT-TC 5761 5826 tRNA cisteína

MT-TY 5826 5891 tRNA tirosina

MT-TS1 7446 7514 tRNA serina 1

MT-TD 7518 7585 tRNA ácido aspártico

MT-TK 8295 8364 tRNA lisina

MT-TG 9991 10058 tRNA glicina

MT-TR 10405 10469 tRNA arginina

MT-TS2 12207 12265 tRNA serina 2

MT-TL2 12266 12336 tRNA leucina 2

MT-TE 14674 14742 tRNA ácido glutâmico

MT-TT 15888 15953 tRNA teonina

MT-TP 15956 16023 tRNA prolina

MT-TH 12138 12206 tRNA histidina

Genes mitocondriais  

Produtos de traduçãoPosição da primeira base Posição da última base
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3.3. Características especiais do mtDNA  

O mtDNA possui características exclusivas e especialmente úteis para a 

reconstrução do passado das populações humanas.  

Por ser uma molécula de DNA circular que se encontra no interior de um organelo 

de membrana dupla, torna-se menos susceptível à degradação, como por exemplo à 

degradação pelo calor e humidade. No entanto, para além desta, outras características 

são atribuídas ao mtDNA (DAKUBO, 2010) 

 

 3.3.1. Poliplasmia, Homoplasmia, Heteroplasmia 

Cada célula contém centenas de mitocôndrias existindo no seu interior entre duas 

a dez cópias da molécula de mtDNA designando-se de poliplasmia mitocondrial. Assim, 

por cada célula eucariótica, existem centenas a milhares de moléculas de mtDNA, 

dependendo do tipo de célula (DAKUBO, 2010). 

Quando as várias moléculas de mtDNA existentes no interior da mitocôndria são 

idênticas, diz-se que se encontram em homoplasmia. Assim, todas as moléculas ou 

apresentam mutações ou têm expressão normal. 

Denomina-se heteroplasmia quando existe uma mistura de diferentes clones de 

moléculas de mtDNA, mutadas e não mutadas. Esta poderá surgir da herança materna, 

de erros na replicação, de erros provocados por radicais livres como os resultantes do 

metabolismo oxidativo. Com o avançar da idade e/ou na presença de doenças, algumas 

moléculas mitocondriais acumulam mutações que poderão aumentar o número de 

moléculas afectadas numa determinada célula ou tecido (TESTAI et al., 2010). Todos os 

indivíduos têm presente nos diferentes tecidos, um determinado grau de heteroplasmia, 

que será responsável pela expressão ou não, de determinada patologia consoante a 

severidade da mutação (HE et al., 2010). 
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3.3.2. Herança Matrilinear não Mendeliana 

Na herança do genoma mitocondrial não se verifica a lei Mendeliana biparental, 

uma vez que apenas um progenitor contribui para esta transmissão. As moléculas de 

mtDNA são unicamente transmitidas pela linhagem materna (Figura 9). Quando o 

espermatozóide fecunda o óvulo, é transmitido o genoma nuclear que se encontra na 

cabeça desta célula, ficando o genoma mitocondrial na região intermédia do 

espermatozóide, fora do óvulo. As mitocôndrias que eventualmente tenham passado para 

a célula reprodutora feminina são fagocitadas por lisossomas (SUTOVSKY et al., 2004, 

WONG et al., 2010). Assim, as mitocôndrias presentes no embrião são exclusivamente 

de herança materna.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Ilustração da herança do mtDNA. O fundo rosa representa a contribuição genética mitocondrial 

transmitida a toda a descendência apenas do progenitor materno (ZSOVAN, 2008). 

 

Existe no entanto, um caso descrito, onde ocorreu contribuição paterna que, 

embora seja rara, assumiu um papel importante na expressão fenotípica da patologia 

miopatia (LADOUKAKIS et al., 2004). 

Ambos os sexos recebem as mitocôndrias da mãe, no entanto só as mulheres as 

transmitem às gerações seguintes. Deste modo os genes codificados pelas mitocôndrias 

ou suas variantes de mtDNA fornecem um padrão da genealogia materna (CRAVEN et 

al., 2010). 

Deste modo também as mutações mitocondriais exibem um padrão de herança 

materna. Se uma mãe possui uma mutação em homoplasmia, todos os descendentes 
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serão também homoplasmicos para a mesma mutação. Se uma mãe possuir uma 

mutação em heteroplasmia, a transmissão será aleatória e imprevisível. (ALBERTS, 

2008). Processo este designado de segregação mitótica. 

 

 3.3.3. Segregação mitótica e patologias 

Durante a ovogénese são transmitidas para o embrião apenas 1% das 

mitocôndrias maternas, o que se designa de “efeito gargalo” (bottleneck) (NEIMAN et al., 

2009). Durante a divisão celular, são distribuídas aleatoriamente a cada célula filha, 

moléculas de mtDNA mutado e normal. Estas células ao proliferar levam à expansão dos 

diferentes clones (Figura 10), resultando na alteração da carga mutacional durante a vida 

dos indivíduos e em diferentes células e tecidos (ALBERTS, 2008, THORBURN et al., 

2001). Assim, as sucessivas divisões mitóticas podem enriquecer ainda mais um dos 

tipos de DNA mitocondrial, a ponto de surgiram células contendo um só genótipo de DNA 

mitocondrial (CHINNERY et al., 2000). 

 

Figura 11 - Segregação mitótica das mitocôndrias durante a divisão celular – as células filhas 
resultantes da segregação mitótica, possuem uma grande variedade de genótipos, desde conterem quase só 

moléculas normais a quase todas mutadas. As manifestações clínicas surgem a partir de um determinado 

limiar de concentração de moléculas mutadas (MATOS, 2009). 

 

Para que um determinado tecido ou órgão manifeste alterações funcionais, deverá 

conter um determinado número (limiar) de moléculas de mtDNA mutadas, para além de 

depender do tipo de tecido afectado e da sua necessidade energética. Deste modo, as 

doenças mitocondriais caracterizam-se essencialmente por uma deficiente produção 

energética (DAKUBO, 2010). 
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3.3.4. Mutações 

O genoma mitocondrial é comparativamente mais pequeno que o genoma 

nuclear, no entanto as mutações no mtDNA são mais frequêntes e a sua taxa de 

evolução é cerca de 10 vezes mais rápida do que a do genoma nuclear (Taylor RW 

2005). Uma das causas apontadas será o facto de estar constantemente em contacto 

com radicais livres resultantes da OXPHOS, podendo danificar o genoma mitocondrial.  

A taxa de mutação mitocondrial é mais elevada por vários motivos: (1) o facto de o 

mtDNA não estar envolvido por proteínas, as histonas como no nDNA; (2) não ter 

mecanismos de reparação de mutações tão eficientes como no nDNA; (3) durante o 

processo de produção de energia são libertados radicais livres, agentes oxidantes, que 

podem danificar as moléculas de DNA.  

As mutações pontuais podem ser inserções (ins.), deleções (del.) ou substituições 

de bases. As substituições, por sua vez, podem ser transições, quando uma pirimidina é 

substituída por outra pirimidina ou uma purina por outra purina. As transversões ocorrem 

quando uma purina é substituída por uma pirimidina ou vice-versa. As transições são 

muito mais frequentes que as transversões (DE SOUZA-PINTO et al., 2009). 

Das mutações no mtDNA podem resultar uma série de doenças, sendo algumas 

delas bem conhecidas. Assim, a alta taxa de mutações, aliada à herança materna, torna 

a molécula de mtDNA atractiva para estudos de populações genéticas, bem como de 

doenças mitocondriais (DAKUBO, 2010, TORNALETTI, 2009). 

Os órgãos habitualmente mais afectados são aqueles que requerem maior 

consumo de energia por parte da mitocôndria, por exemplo, o cérebro, os músculos, os 

olhos (GIESE et al., 2007, LEE et al., 2007). 

A expressão fenotípica de uma determinada patologia depende da proporção de 

heteroplasmia presente na célula que leva à ultrapassagem do limiar de um bom 

funcionamento do tecido afectado (ELLIOTT et al., 2008). 
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3.5. Haplogrupos Mitocondriais e Antropologia 

Humana 

Na última década assistimos a um avanço notório em diferentes áreas da 

evolução humana, essencialmente em termos de genética e estudo populacional. A 

insaciável tentativa de reconstrução do passado do Homem Moderno levou-nos à 

pesquisa, análise e interpretação de vestígios de ossos (ou outros materiais biológicos) e 

de objectos que evidenciem a existência de um passado desconhecido. 

O estudo genético de fragmentos humanos com milhares de anos, comparado 

com os estudos existentes actualmente, permite-nos traçar uma linhagem genética e 

estabelecer um grau de parentesco com a população actual. As distâncias genéticas 

entre populações traduzem em geral processos de diferenciação iniciados há muito 

tempo, ou não, consoante o afastamento ou a proximidade entre essas mesmas 

populações. No entanto, a maioria estudos apontam para a teoria de que o Homem 

Moderno descenda de um único ancestral comum a “Eva Mitocondrial” pela linhagem 

materna (mtDNA). 

Durante a evolução, as mutações adquiridas foram-se acumulando, originando 

novos polimorfismos que dividiram a população humana numa série de grupos 

denominados de haplogrupos, definidos por alteração de uma base (SNPs) que podem 

ser específicas para determinadas áreas geográficas. As diferentes variantes do mtDNA 

são denominadas de haplogrupos populacionais (TORRONI et al., 2006). 

Os polimorfismos no mtDNA são na maioria das vezes considerados neutros, no 

entanto podem ter diferentes influências nas diversas patologias. Quanto maior for o 

número de alelos alterados na população, maior será a sua variabilidade genética 

(CHINNERY et al., 2010). Estes são definidos pelas diferenças existentes na sequência 

do mtDNA humano, encontradas numa determinada região geográfica, 

comparativamente com a sequência de referência (rCRS). São usados para representar 

os pontos de ramificação da árvore filogenética mitocondrial.  

Um haplogrupo será um grupo de linhagens que partilham a mesma origem, pois 

possuem determinadas mutações que as definem. Os nomes atribuídos a cada 

haplogrupo mitocondrial são definidos de A a Z e foram nomeados pela ordem de 

descoberta, não tendo a ver com a sua eventual relação genética real (TORRONI et al., 
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2006). Esta classificação ajuda a compreender o caminho evolutivo da população 

mundial através da herança matrilinear do Homem Moderno, desde as suas origens 

humanas em África até à sua distribuição geográfica pelo globo terrestre. 

Nas últimas décadas, muitos têm sido os estudos para caracterização detalhada 

da árvore genealógica mitocondrial mundial. Na sua grande maioria todos apontam para 

uma raiz comum, na África subsariana, da qual divergiram vários haplogrupos 

designados pela letra L (L0, L1, L2, L3, L4). A maior diversidade encontrada refere-se a 

este haplogrupo, o que presumivelmente indicia a sua antiguidade (PEREIRA et al., 

2010). 

Dois grupos populacionais surgiram da divergência do grupo subsariano, há cerca 

de 95 000 – 150 000 anos, ficando um no leste Africano e o outro no sul de África, onde 

ainda permanece. O grupo de Leste deu origem a todos os outros grupos de onde se 

conhecem hoje muitas linhagens, tendo iniciado a sua expansão há aproximadamente  

70 000 a 80 000 anos – Teoria “Out of África” (PEREIRA et al., 2010, TORRONI et al., 

2006). 

 

 

 

Figura 12- Mapa das migrações do DNA mitocondrial humano. Teoria “Out ofÁfrica” (SHRIVER et al., 

2004) 
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 3.6. Sequência de referência do mtDNA 

humano  

O mtDNA foi sequenciado na totalidade pela primeira vez em 1981 no laboratório 

de Frederick Sanders em Cambridge, Inglaterra. Esta referência também conhecida por 

Cambridge Reference Sequence (CRS) era a sequência de referência em relação à qual 

novas sequências de mtDNA eram comparadas. Em 1999, o material original utilizado por 

Anderson e seus colaboradores para gerar a CRS foi novamente sequenciado tendo-lhe 

sido atribuída a designação – revised Cambridge Reference Sequence (rCRS). Embora 

tenha sido detectada a atribuição incorrecta de um par de bases na CRS, a numeração 

dos nucleótidos na rCRS manteve-se inalterada. Actualmente é a sequência de 

referência aceite em relação à qual outras sequências de mtDNA devem ser comparadas 

(BRANDON et al., 2005). 

 

 

3.7. Associação das mutações nos genes 

mitocondriais com patologias 

Cada gene tem um símbolo único ou abreviatura devidamente aprovado pela 

HGNC (HUGO Gene Nomenclature Committee). Assim, todos os genes apresentados de 

seguida obedecem a este regra.  

Devido ao elevado número de mutações referenciadas no genoma mitocondrial, 

será descrito apenas uma a duas mutações em cada um dos genes. 

 

 3.7.1. Dois genes codificadores de rRNA 

Gene MT-RNR1 ou abreviadamente designado de 12S RNA, localiza-se entre as 

posições 648 e 1601 com 954 nucleótidos de comprimento. É o gene responsável pela 

síntese de um dos rRNA mitocondriais, o 12S RNA.  
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As mutações neste gene são frequentemente associadas à deficiência auditiva e 

ao aumento da toxicidade por parte dos antibióticos aminoglicosídeos (como por exemplo 

a gentamicina, estreptomicina e tobramicina) utilizados para o tratamento de bactérias 

Gram negativas. Estes antibióticos são utilizados no tratamento de infecções e têm a 

capacidade de se ligarem directamente à subunidade 12S levando à terminação precoce 

da síntese proteica normal (GENETICS HOME REFERENCE, 2010). 

LI et al., analisaram pacientes após a toma de antibióticos e verificaram a 

existência da mutação T1095C no gene 12S rRNA, possivelmente associada a uma 

perda auditiva bilateral e sensorial, podendo-se manifestar de uma forma severa a 

profunda. Na história familiar dos indivíduos não existiam outras patologias clínicas (por 

exemplo: diabetes, problemas visuais ou musculares) que pudessem ser associadas a 

esta doença.  

Três outras mutações podem ainda ser encontradas neste gene, associadas à 

toxicidade dos aminoglicosídeos, sendo elas: A827G, T1005C e a A1116G, encontradas 

em locais altamente conservados. Embora na população estudada a mutação C1494T 

seja menos frequente do que a mutação A1555G, ambas estão associadas à surdez na 

população chinesa (LI et al., 2005). 

O autor Rydzanicz também demonstrou, num dos seus estudos, que existe uma 

relação entre mutações associadas à exposição com aminoglicosídeos e a surdez. A 

mutação A1555G tem uma incidência na população controlo de 3,6%, mas quando 

associada à exposição de aminoglicosídeos essa percentagem aumenta para 5,5%. A 

substituição de uma Timina por uma Citosina na posição 669 (T669C) foi encontrada em 

doentes com deficiência auditiva, no entanto quando expostos ao mesmo tratamento, 

estes doentes apresentavam um aumento da expressividade fenotípica. Foram ainda 

descritas por este autor duas outras mutações - a mutação G988A e a A1453G no gene 

12S rRNA - como sendo muito provavelmente novas mutações candidatas à surdez, 

induzida por aminiglicosídeos (RYDZANICZ et al., 2010). 

Seguidamente é apresentada uma tabela com algumas mutações descritas para 

este gene (Tabela 2).   
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Tabela 2 - Gene MT-RNR1 - Nesta tabela estão representadas algumas mutações descritas para o gene MT-

RNR1 e as patologias associadas a cada mutação. 

Gene Patologias Associadas Referências

T669C, A745G, A801G RYDZANICZ et al., 2009

A801G, A827G, A839G Surdez de herança materna ou induzida por LU et al., 2010a

C960CC, T961C, T961C aminiglicosídeos (DEAF) ELSTNER et al., 2008

A1116G, T1180G, G988A LI et al., 2005

A1453G RYDZANICZ et al., 2010

T721C Patologia cardiaca TANG et al., 2010a

C792T Aumento risco de sudez LU et al., 2010a

A856G LHON LU et al., 2010a

T1095C Perda de audição neurosensorial TANG et al., 2010a

MT- RNR1

Mutação

 

 

Gene MT-RNR2 - é responsável pela síntese de outro dos rRNA, conhecido por 

16S RNA e localiza-se entre as posições 1671 e 3228, com um comprimento de 1557 pb.  

Yang e os seus colaboradores estudaram uma determinada região do mtDNA em 

277 indivíduos com diabetes tipo 2 na China, estando o intervalo estudado compreendido 

entre 3116 e 3353 pb do genoma mitocondrial. Os autores verificaram a existência da 

mutação T3200C presente nestes pacientes. Esta transição causa uma alteração da 

estrutura do 16S rRNA com uma diminuição da energia livre (YANG et al., 2002). 

De seguida é apresentada uma tabela com algumas mutações descritas para este 

gene (Tabela 3).   

 

Tabela 3 - Gene MT-RNR2 - Nesta tabela estão representadas algumas mutações descritas para o gene MT-

RNR2 e as patologias associadas a cada mutação. 

Gene Mutação Patologias Associadas Referências

T2352C Patologia cardiaca TANG et al., 2010a

G2361A Patologia cardiaca TANG et al., 2010a

A2755G Patologia cardiaca TANG et al., 2010a

C2835T Síndrome Rett SMITS et al., 2010

MT-RNR2 G3090A Miopatia COULBAULT et al., 2007

C3093G Melas, diabetes, hipertiroidismo, cardiomiopatia HSIEH et al., 2001

G3196A Alzheimer, Parkinson TANAKA et al., 2010

T3200C Diabetes tipo 2 YANG et al., 2002

 



29 

 

Estes dois genes ribossomais são também utilizados como ferramenta no 

estudo da sistemática para resolver divergências de vários níveis taxonómicos em 

diversas espécies (JUNIOR et al., 2008, KUZNETSOVA et al., 2002). O gene que codifica 

para 16S rRNA é bastante utilizado na identificação e classificação de microorganismos. 

Estes genes têm uma taxa de evolução constante, sendo por isso também designados de 

“relógios biológicos” (JACQUES, 2005). 

  

 

 3.7.2. Treze genes codificadores de polipeptídeos  

Treze genes mitocondrias codificam diferentes polipeptídeos, sendo cada 

subunidade pertencente a cada um dos complexos da cadeia respiratória mitocondrial. 

 

Gene MT-ND1 - é o gene que codifica a proteína denominada de NADH 

desidrogenase 1. Esta proteína está localizada no complexo I, o primeiro complexo da 

estrutura da CRM. Situa-se entre os pares de bases 3306 e 4261 do mtDNA. Esta 

proteína é responsável pela transferência de e- do NADH para a ubiquinona.  

Várias mutações estão descritas para este gene, sendo uma das mutações, 

G3460A, responsável pela Neuropatia Óptica Hereditária de Leber. É uma alteração que 

provoca a redução de 60 a 80% da actividade normal do complexo I da CRM 

(GENASETTI et al., 2007). A mutação G3421A foi encontrada numa família que 

apresentava sintomas de diabetes e surdez. A transmissão desta alteração efectuou-se 

através da herança materna (CHEN et al., 2006). 

Seguidamente é apresentada uma tabela com algumas mutações descritas para 

este gene (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Gene MT-ND1- Nesta tabela estão representadas apenas algumas mutações para o gene MT-

ND1 e as patologias associadas a cada mutação. 

Gene Mutação Patologias Associadas Referências

T3308C, G3380A MELAS NISHIGAKI et al., 2010b

G3481A, G3697A VALENTE et al., 2009

G3946A, T3949C ALVAREZ-IGLESIAS et al., 2008

G3316A, G3376A BLAKELY et al., 2005

MT-ND1 G3360A, G3496T LHON MITCHELL et al., 2006

G3460A GENASETTI et al., 2007

C3497T, G3635A YANG et al., 2009

A4136G, C4171A YANG et al., 2009a

G3890A, G3481A Encefalomiopatia progressiva MOSLEMI et al., 2008

G3421A Diabetes e surdez CHEN et al., 2006  

 

Gene MT-ND2 – localiza-se entre as posições 4470 e 5511 do mtDNA. Alguns 

autores sugerem que mutações a nível deste gene podem estar na origem de patologias 

como doenças bipolares, esquizofrenia (FUKE et al., 2008), ou interferir em patologias 

renais (RAO et al., 2009).  

A transversão C5178A no mtDNA, na NADH desidrogenase (ND2), provoca a 

alteração de uma leucina por uma metionina. Takagi e os seus colaboradores, realizaram 

um estudo, tendo constatado que esta mutação se encontra mais frequentemente em 

indivíduos Japoneses centenários do que em indivíduos do grupo controlo. Este 

polimorfismo parece ter um efeito anti-aterosclerótido em indivíduos diabéticos, e 

protector contra o enfarte do miocardio (TAKAGI et al., 2004). 

Kokaze et al. referem no seu estudo que o polimorfismo ND2-237 Leu/Met, neste 

gene, medeia os efeitos do consumo do café com a predisposição da hipertensão em 

indivíduos Japoneses de meia-idade. Indivíduos com o genótipo ND2-237 Leu que 

habitualmente consomem café possuem um baixo risco de serem hipertensos, enquanto 

os indivíduos com o genótipo ND2-237 Met são mais resistentes à aterosclerose, do que 

indivíduos com o genótipo ND2-237 Leu. A explicação para este facto pode dever-se ao 

papel antioxidante desempenhado pela metionina na eliminação das ROS (KOKAZE et 

al., 2009). 

É apresentada de seguida uma tabela com algumas mutações descritas para este 

gene (Tabela 5). 
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Tabela 5 - Gene MT-ND2- Nesta tabela estão representadas apenas algumas mutações para o gene MT-

ND2 e as patologias associadas a cada mutação. O negrito realça duas mutações na mesma posição deste 

gene. 

Gene Mutação Patologias Associadas Referências

C4640A, G5244A LHON MITCHELL et al., 2006

T4648C Glaucoma ABU-AMERO et al., 2008a

MT-ND2 T4681C Síndrome de Leigh UGALDE et al., 2007

C5178A Longevidade, baixo risco de Infarte Miocardio TAKAGI et al., 2004

C5452T Encefalomiopatia progressiva UUSIMAA et al., 2004

G5460A, G5460T Alzheimer, Parkinson TANAKA et al., 2010

 

 

Gene MT-ND3 – este gene codifica a proteína NADH desidrogenase 3, que se 

localiza no complexo I da CRM, encontrando-se entre as posições 10059 e 10404. 

Algumas das alterações descritas para este gene incluem a mutação T10158C e a 

T10191C, encontradas por Werner et al. em duas crianças (designadas por 1 e 2) que 

apresentavam MELAS, podendo estar relacionadas com a referida patologia. A 

sequenciação do mtDNA de tecido muscular, revelou a existência de homoplasmia para a 

mutação T10158C na subunidade ND3 do paciente 2 e uma heteroplasmia de 75% na 

mutação T10191C no mesmo gene do paciente 1 (WERNER et al., 2009). 

A síndrome de Leigh pode ser causada por mutações nos genes mitocondriais e 

nucleares, intervenientes no metabolismo energético. Um estudo realizado por Leshinsky-

Silver e seus colaboradores, envolvendo a sequenciação do mtDNA, revelou uma nova 

mutação G10254A no gene ND3. Esta mutação resulta na substituição do ácido aspártico 

pela aspargina num domínio altamente conservado da subunidade ND3, levando a uma 

diminuição da actividade do complexo I, apesar das mitocôndrias apresentarem um 

tamanho normal. Esta síndrome é herdada via materna, uma vez que resulta da mutação 

referida anteriormente. Deste modo, é de realçar a importância do rastreio do mtDNA em 

recém-nascidos como uma primeira fase do diagnóstico da síndrome de Leigh 

(LESHINSKY-SILVER et al., 2010). 

A mutação G10197A responsável pela substituição de uma treonina por uma 

alanina, no codão 47 deste gene, está associada à perda de visão com uma distonia 

progressiva generalizada. Trata-se da primeira descrição da mutação no gene ND3 que 
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causa Neuropatia Óptica Hereditária de Leber e Distonia (LDYT) em pacientes koreanos 

e franceses (WANG et al., 2009).  

Apresenta-se de seguida uma tabela com algumas mutações descritas para este 

gene (Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Gene MT-ND3- Nesta tabela estão representadas apenas algumas mutações para o gene MT-

ND3 e as patologias associadas a cada mutação. O negrito realça duas mutações na mesma posição deste 

gene. 

Gene Mutação Patologias Associadas Referências

T10158C Síndrome de Leigh WERNER et al., 2009

T10191C Síndrome de Leigh WERNER et al., 2009

T10197A LHON WANG et al., 2009

MT-ND3 T10237C LHON HORVATH et al., 2002

G10254A Síndrome de Leigh LESHINSKY-SILVER et al., 2010

A10398A Cancro, diabetes, Alzheimer, Parkinson SETIAWAN et al., 2008

A10398G Sínd. metabólico, protector Parkinson, cancro CZARNECKA et al., 2010a

 

 

Gene MT-ND4 - gene codificador da proteína denominada de NADH 

desidrogenase 4 (parte integrante do complexo I da mitocôndria) que se localiza entre as 

posições 10760 e 12137 do mtDNA.  

Entre as várias mutações que podem afectar este gene as que causam a 

Neuropatia Óptica Hereditária de Leber são: G11778A, T14484C e G3460A. Estas 

alterações são as mais comuns neste gene, sendo responsáveis por 90% dos casos com 

a patologia em causa, levando à perda de visão com poucas hipóteses de recuperação. 

Independentemente da mutação em causa, há uma interferência na interacção 

normal com a ubiquinona, afectando a produção final de energia, da mesma maneira que 

pode levar ao aumento da produção de ROS por parte da mitocôndria. Os resultados 

destas mutações, associadas com factores ambientais, afectam essencialmente o nervo 

óptico responsável pela visão.  

Outra patologia associada a mutações neste gene refere-se à síndrome de Leigh 

que se caracteriza por uma mutação C11777A, também referida por Arg340Ser, que 



33 

 

altera o funcionamento normal do complexo I (THOME et al., 2010, TONSKA et al., 2010, 

YU-WAI-MAN et al., 2008b). 

Como forma de citar outras mutações descritas para este gene, assim como as 

patologias a elas associadas, apresenta-se a Tabela 7.  

  

Tabela 7 - Gene MT-ND4- Nesta tabela estão representadas apenas algumas mutações para o gene MT-

ND4 e as patologias associadas a cada mutação. 

Gene Mutação Patologias Associadas Referências

A11084G MELAS MITCHELL et al., 2006

T11232C Oftalmoplegia externa cronica progressiva ALVAREZ-IGLESIAS et al., 2008

T11253C LHON LEO-KOTTLER et al., 2002

MT-ND4 A11467G Alteração  ph cerebral (esquizofrenia) ROLLINS et al., 2009

C11777A Síndrome Leigh VALENTE et al., 2009

G11778A LHON ZHANG et al., 2010

C11994T Oligoastenoteratozoospermia PEREIRA et al., 2008

A12026G Diabetes MITCHELL et al., 2006  

 

Gene MT-ND4L – também denominado de NADH desidrogenase 4L, localiza-se 

entre as posições 10470 e 10766 do mtDNA e faz parte do Complexo I da CRM. 

A mutação T10663C ou Val65Ala afecta este gene originando uma patologia já 

anteriormente referenciada de Neuropatia Óptica Hereditária de Leber, que provoca a 

perda da acuidade visual. Sendo uma mutação que altera o normal funcionamento do 

Complexo I, compromete a produção de energia, aumentando por outro lado a produção 

de ROS. Durante a fosforilação oxidativa, os complexos enzimáticos mitocôndrias, 

participam em reacções que geram uma carga eléctrica distinta em ambos os lados da 

membrana interna da mitocôndria, proporcionando deste modo a produção de energia.  

Rollins e os seus colaboradores avaliaram a associação entre o pH cerebral e os 

alelos do mtDNA. Das mutações encontradas, a T10652C foi descrita num paciente com 

Doença Bipolar que pertencia ao haplogrupo L2b. Apesar desta transição ser rara, 

encontrava-se com 85% de heteroplasmia, sendo possivelmente, o aminoácido resultante 

a causa da alteração do pH, contribuindo desta forma para desenvolvimento desta 

patologia (ROLLINS et al., 2009). 
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 Apresenta-se de seguida a Tabela 8 como forma de enumerar mais algumas 

mutações actualmente descritas para este gene. 

 

Tabela 8 - Gene MT-ND4L- Nesta tabela estão representadas apenas algumas mutações para o gene MT-

ND4L e as patologias associadas a cada mutação. 

Gene Mutação Patologias Associadas Referências

A10543G ABU-AMERO et al., 2006a

T10591G LHON ABU-AMERO et al., 2006a

MT-ND4L T10663C ALVAREZ-IGLESIAS et al., 2008

G10680A ALVAREZ-IGLESIAS et al., 2008

T10652C Doença Biploar, Esquizofrenia ROLLINS et al., 2009  

 

Gene MT-ND5 – este gene codifica a proteína denominada de NADH 

desidrogenase 5 que faz parte do Complexo I da CRM. Localiza-se entre as posições 

12337 e 14148 do genoma mitocondrial. 

As mutações ao nível deste gene são responsáveis por uma percentagem 

pequena de encefalopatias, sendo as síndromes de MELAS, LHON e Leigh, as mais 

comuns. Estas revelam apenas a alteração de um único nucleótido, como por exemplo: 

G13513A, onde uma guanina é substituída por uma adenina, levando à redução da 

actividade normal do Complexo I. As alterações têm maior impacto em tecidos onde é 

requerida maior produção de energia, como músculos e cérebro (NISHIGAKI et al., 

2010b, SHIGEMI et al., 2010). 

Os pacientes com MELAS que apresentam mutações neste gene, podem 

desenvolver uma progressiva perda de visão - Neuropatia Óptica de Leber. Numa 

percentagem ainda mais reduzida podem surgir sinais e sintomas das três doenças em 

simultâneo MELAS/Síndrome de Leigh e Neuropatia Óptica de Leber (SHANSKE et al., 

2008). 

Apresenta-se de seguida uma tabela com algumas mutações descritas para este 

gene (Tabela 9), bem como as patologias a elas associadas. 
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Tabela 9 - Gene MT-ND5- Nesta tabela estão representadas apenas algumas mutações para o gene MT-

ND5 e as patologias associadas a cada mutação. 

Gene Mutação Patologias Associadas Referências

T12782G ABU-AMERO et al., 2006a

C12848T MAYOROV et al., 2005

A13379C ABU-AMERO et al., 2006a

MT-ND5 A13084T SHANSKE et al., 2008

G13513A SHIGEMI et al., 2010

A13514G NISHIGAKI et al., 2010b

G13063A Encefalopatia VALENTE et al., 2009

C13580G Cancro ABU-AMERO et al., 2005a

LHON

MELAS/ Síndrome Leigh

 

 

Gene MT-ND6 - é o gene que codifica a proteína denominada NADH 

desidrogenase 6, proteína que é parte integrante do Complexo I da CRM, localizando-se 

entre as posições 14149 e 14673 do mtDNA. 

Da mesma forma que as mutações anteriores, também as mutações que 

envolvem um único nucleótido neste gene causam por exemplo, Neuropatia Óptica 

Hereditária de Leber. Assim, a mutação T14484C ou Met64Val é responsável por cerca 

de 14% de todos os casos desta patologia e possui um bom prognóstico a longo prazo de 

recuperação entre 37 a 65 % da acuidade visual. 

Esta mutação compromete o funcionamento normal do complexo referido, 

originando uma diminuição da produção de energia por parte da mitocôndria, potenciando 

por outro lado, o aumento da produção de moléculas nocivas denominadas de ROS 

(CAO et al., 2010). 

A mutação G14459A ou Ala72Val foi encontrada numa criança que apresentava a 

Neuropatia Óptica Hereditária de Leber com distonia e tremores entre outros movimentos 

involuntários. As investigações complementares nos membros desta família revelaram a 

presença da mutação em homoplasmia, embora em indivíduos assintomático, sendo 

portanto uma alteração de herança materna (KIM et al., 2010). 

A mutação T14487C surge em alguns casos isolados na infância com a síndrome 

de Leigh. Em idade adulta não se encontram referenciados estudos desta mutação 

(DERMAUT et al., 2010). 
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Apresenta-se de seguida a Tabela 10 como forma de enumerar mais algumas 

mutações actualmente descritas para este gene.  

 

Tabela 10 - Gene MT-ND6- Nesta tabela estão representadas apenas algumas mutações para o gene MT-

ND6 e as patologias associadas a cada mutação. 

Gene Mutação Patologias Associadas Referências

G14279A ZHADANOV et al., 2005

G14459A KIM et al., 2010

T14484C CAO et al., 2010

MT-ND6 A14495G MITCHELL et al., 2006

G14453A MELAS MITCHELL et al., 2006

T14487C Síndrome Leigh DERMAUT et al., 2010

G14600A Síndrome Leigh VALENTE et al., 2009

C14668T Síndrome Leigh ROLLINS et al., 2009

LHON

 

  

Gene MT-CO1- ente gene codifica a subunidade 1 do citocromo c oxidase, 

encontrando-se localizado entre as posições 5904 e 7445 do genoma mitocondrial. A 

subunidade 1 do citocromo c oxidase é uma proteína solúvel que está associada à 

membrana interna da mitocôndria e tem como função a transferência de e- na CRM.  

Num estudo realizado na Georgia com a finalidade de avaliar a possível relação 

existente entre o COX1 e o carcinoma da próstata, RAY et al. encontraram duas 

mutações neste gene: T6221C e T7389C, estando a mutação T6221C menos 

relacionada com este carcinoma do que a mutação T7389C (RAY et al., 2009). 

Yuan et al., nos seus estudos, verificaram que duas famílias chinesas 

apresentavam a mutação G7444A, com um largo espectro de gravidade, com diferentes 

idades de início dos sintomas e uma perda audiométrica em parentes matrilineares. A 

penetrância da doença variou consoante se incluía ou não os efeitos dos 

aminoglicosídeos (YUAN et al., 2007). 

Como forma de citar outras mutações descritas para este gene, assim como as 

patologias a elas associadas, apresenta-se a Tabela 11.   
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Tabela 11 - Gene MT-CO1- Nesta tabela estão representadas apenas algumas mutações para o gene MT-

NCO1 e as patologias associadas a cada mutação. 

Gene Mutação Patologias Associadas Referências

C6340T PETROS et al., 2005

A6663G BRANDON et al., 2006

G7041A Cancro Prostata PETROS et al., 2005

MT-CO1 A7305C PETROS et al., 2005

T6221C RAY et al., 2009

T7389C RAY et al., 2009

G7444A Perda auditiva YUAN et al., 2007

A6698del Miopatia VALENTE et al., 2009  

 

Gene MT-CO2 - este gene encontra-se localizado entre as posições 7586 e 8269 

do genoma mitocondrial. Realiza a transferência de e- e cataliza a redução do oxigénio a 

água.  

A delecção do núcleótido Timina na posição 7630, 7630delT, foi encontrada numa 

biopsia muscular e poderá estar implicada na patologia de MELAS. Esta mutação origina 

um codão stop próximo do terminal 5´, afectando deste modo, o normal funcionamento da 

subunidade II do Complexo IV da cadeia respiratória mitocondrial (ROSSMANITH et al., 

2008).  

Como forma de enumerar outras mutações descritas para este gene, assim como 

as patologias a elas associadas, apresenta-se a Tabela 12.   

 

Tabela 12 - Gene MT-CO2- Nesta tabela estão representadas apenas algumas mutações para o gene MT-

NCO2 e as patologias associadas a cada mutação. 

Gene Mutação Patologias Associadas Referências

T7587C Encefalomiopatia mitocondrialCLARK et al., 1999

C7623T LHON ABU-AMERO et al., 2006a

MT-CO2 A7877C Glaucoma ABU-AMERO et al., 2008a

G7896A Desordens multisistémicas CAMPOS et al., 2001

G8078A surdez LEVEQUE et al., 2007

7630delT MELAS ROSSMANITH et al., 2008

 

 



 

Gene MT-CO3 – Este gene encontra

posições 9207 e 9990 do mtDNA. Em situações normais é responsável p

subunidade 3 do citocromo c oxidase (COX3). 

A mutação T9957C

paciente com MELAS, encontrando

AMERO et al., 2005, MANFREDI 

e é responsável pela substituição de uma fenilalanina por uma leucina na posição 251 

(Phe251Leu) da proteína por ele codificada. A mutação em causa, apresenta um

associação de vários sintomas neurológicos com a patologia MELAS 

MANFREDI et al., 1995). Choi 

uma família koreana com a patologia MELAS e com cataratas. Dois dos indivíduos 

estavam afectados com MELAS (mãe e filho) enquanto o terceiro indivíduo (pai) não 

apresentava nenhuma destas patologias (Figura 11

 

 

 

 

Figura 13– Pedigree de uma família com MELAS e cataratas

indivíduos afectados pelas patologias, enquanto o símbolo branco representa um indivíduo não afectado

(CHOI et al., 2008).  

 

Os indivíduos afectados possuem a mutaç

nos 205 indivíduos controlo (Figura 12

 

 

 

 

 

Figura 14 - Comparação entre a sequência controlo e a sequência do paciente

localização da mutação T9957C (Phe251Leu) no gene MT
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Este gene encontra-se nas mitocôndrias e loca

9990 do mtDNA. Em situações normais é responsável p

itocromo c oxidase (COX3).  

T9957C, reportada neste gene, foi descrita pela primeira vez num 

paciente com MELAS, encontrando-se igualmente associada à patologia 

., 2005, MANFREDI et al., 1995). Esta mutação localiza-se no gene MT

e é responsável pela substituição de uma fenilalanina por uma leucina na posição 251 

(Phe251Leu) da proteína por ele codificada. A mutação em causa, apresenta um

associação de vários sintomas neurológicos com a patologia MELAS 

. Choi et al. efectuaram um estudo que envolveu 3 indivíduos de 

uma família koreana com a patologia MELAS e com cataratas. Dois dos indivíduos 

estavam afectados com MELAS (mãe e filho) enquanto o terceiro indivíduo (pai) não 

apresentava nenhuma destas patologias (Figura 11). 

Pedigree de uma família com MELAS e cataratas. Os símbolos pretos representam os 

indivíduos afectados pelas patologias, enquanto o símbolo branco representa um indivíduo não afectado

Os indivíduos afectados possuem a mutação T9957C, que se encontra ausente 

nos 205 indivíduos controlo (Figura 12). 

Comparação entre a sequência controlo e a sequência do paciente. 

57C (Phe251Leu) no gene MT-CO3 do paciente estudado 

se nas mitocôndrias e localiza-se entre as 

9990 do mtDNA. Em situações normais é responsável por codificar a 

, reportada neste gene, foi descrita pela primeira vez num 

se igualmente associada à patologia NAION (ABU-

se no gene MT-CO3 

e é responsável pela substituição de uma fenilalanina por uma leucina na posição 251 

(Phe251Leu) da proteína por ele codificada. A mutação em causa, apresenta uma 

associação de vários sintomas neurológicos com a patologia MELAS (CHOI et al., 2008, 

um estudo que envolveu 3 indivíduos de 

uma família koreana com a patologia MELAS e com cataratas. Dois dos indivíduos 

estavam afectados com MELAS (mãe e filho) enquanto o terceiro indivíduo (pai) não 

. Os símbolos pretos representam os 

indivíduos afectados pelas patologias, enquanto o símbolo branco representa um indivíduo não afectado 

ão T9957C, que se encontra ausente 

. Esta imagem mostra a 

CO3 do paciente estudado (CHOI et al., 2008). 



 

          O aminoácido fenilalanina encontra

(Figura 13), pelo que a mutação T9957C, ao s

poderá comprometer a funcionalidade da proteína 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Conservação do aminoácido fenilalanina

em diversas espécies. O paciente com 

em vez de uma fenilalanina (CHOI 

 

Apresenta-se de seguida a Tabela 13 como forma de enumerar mais algumas 

mutações actualmente descritas para este gene. 

 

Tabela 13 - Gene MT-CO3- Nesta tabela estão representadas apenas algumas mutações para o 

NCO3 e as patologias associadas a cada mutação

Gene Mutação Patologias Associadas

  T9957C MELAS

  C9537insC Síndrome Leigh

MT-CO3 G9544A Neuropatia óptica bilateral

  A9660C LHON

  T9789C Miopatia

  T9861C Alzheimer

  A9972C Intolerancia ao exercício
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O aminoácido fenilalanina encontra-se altamente conservado em diversas espécies 

), pelo que a mutação T9957C, ao substituir este aminoácido pela l

poderá comprometer a funcionalidade da proteína sintetizada (CHOI et al

Conservação do aminoácido fenilalanina. Posição do aminoácido fenilalanina (F 

versas espécies. O paciente com a mutação T9957C apresenta nessa posição um

(CHOI et al., 2008).  

se de seguida a Tabela 13 como forma de enumerar mais algumas 

mutações actualmente descritas para este gene.  

Nesta tabela estão representadas apenas algumas mutações para o 

e as patologias associadas a cada mutação. 

Patologias Associadas 

MELAS CHOI et al., 2008

Síndrome Leigh VALENTE et al., 2009

Neuropatia óptica bilateral BOSLEY et al., 2008

LHON ABU-AMERO et al., 2006a

Miopatia HORVATH et al., 2005

Alzheimer HAMBLET et al., 2006

Intolerancia ao exercício HAMBLET et al., 2006

em diversas espécies 

ubstituir este aminoácido pela leucina, 

et al., 2008).  

osição do aminoácido fenilalanina (F – vermelho) 

senta nessa posição uma leucina (L – azul) 

se de seguida a Tabela 13 como forma de enumerar mais algumas 

Nesta tabela estão representadas apenas algumas mutações para o gene MT-

Referências 

CHOI et al., 2008 

VALENTE et al., 2009 

BOSLEY et al., 2008 

AMERO et al., 2006a 

HORVATH et al., 2005 

HAMBLET et al., 2006 

HAMBLET et al., 2006 
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Gene MT-ATP6 – Este é o nome atribuído ao gene que codifica a ATP sintetase 

6, localizado entre as posições 8526 a 9206 do mtDNA. 

É um gene que codifica uma proteína interveniente na etapa final da fosforilação 

oxidativa, responsável pela produção de energia. Esta proteína pertence a uma 

subunidade da ATP sintetase, também conhecida como complexo V. Um dos segmentos 

permite a passagem de iões através da membrana mitocondrial, gerando um fluxo de 

energia que permite ao outro segmento converter ADP em ATP. 

A mutação mais comum neste gene é a mutação T8993C, responsável por alterar 

tanto a estrutura como a função da ATP sintetase, originando uma diminuição da 

capacidade de produção de energia por parte da mitocôndria. Esta mutação é 

responsável por uma série de patologias definidas, como por exemplo: fraqueza 

muscular, perda de visão, doenças cardíacas, desordens cerebrais - sendo a mais grave 

a doença de Leigh - entre outras. 

A severidade da doença está associada ao número de mitocôndrias existentes 

nas células de cada tecido e ao número de moléculas de mtDNA afectadas (D'AURELIO 

et al., 2010, YIS et al., 2009).  

Apresenta-se de seguida a Tabela 14 como forma de enumerar mais algumas 

mutações actualmente descritas para este gene, assim como as patologias a elas 

associadas. 
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Tabela 14 - Gene MT-ATP6 - Nesta tabela estão representadas algumas mutações descritas para o gene 

MT-ATP6 e as patologias associadas a cada mutação. A negrito destacam-se duas mutações diferentes para 

a mesma posição no genoma mitocondrial. 

Gene Patologias Associadas Referências

T8741G Leigh de herança materna MKAOUAR-REBAI et al., 2009

C8794T Dificuldade no exercicio TANAKA et al., 2004b

A8795G Leigh MKAOUAR-REBAI et al., 2009

A8836G, A9016G, LA MORGIA et al., 2008

T9101C, G9139A DE MAGALHAES, 2005

T8851C Necrose bilateral estriatal DE MEIRLEIR et al., 1995

C8932T Cancro Prostata ARNOLD et al., 2009

G8950A Distonia e atrofia óptica de Leber ABU-AMERO et al., 2005a

T8993C Miopatias, Leigh, encefalopatias CAO et al., 2010

T9035C Ataxia progeressiva SIKORSKA et al., 2009

G9055A Factor protector Parkinson VAN DER WALT et al., 2003

A9058G Patologia cardiaca TANG et al., 2010a

C8684T, C9094T Insuficiencia primária ovário VENKATESH et al., 2010

T9098C Hipotonia, acidose láctica VELINOV et al., 2009

T9176C Leigh, disturbios neurologicos VERITY et al., 2010

T9176G Leigh ALVAREZ-IGLESIAS et al., 2008

T9185C Leigh VERITY et al., 2010

T9191C Leigh MOSLEMI et al., 2005

9205del2 (TA-del) Encephalomyopathy, Lactic Acidosis CIZKOVA et al., 2008

Mutação

MT-ATP6

LHON

 

 

 

 Gene MT-ATP8 - nome atribuído ao gene que codifica a ATP sintetase 8. Este 

gene localiza-se entre as posições 8366 e 8572 do mtDNA. 

A mutação C8406T substitui uma treonina por uma isoleucina na posição 8406 da 

cadeia respiratória mitocondrial. Esta alteração pode afectar a conformação da proteína 

que por sua vez tem implicações na função da ATP sintetase. A disfunção da CRM 

originada por esta mutação, pode estar implicada no fenótipo da Esclerose Múltipla 

(AHARI et al., 2007).  

 A mutação patogénica mitocondrial G8529A no gene ATP8, estudada por 

Jonckheere et al., provoca a introdução precoce de um codão stop, formando uma 

proteína incompleta. O paciente com esta mutação apresentou 90% de homoplasmia, 

sendo a expressão fenótipica uma neuropatia e cardiomiopatia hipertrófica atípica 

(JONCKHEERE et al., 2008). 
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 Apresenta-se de seguida a Tabela 15 como forma de enumerar mais algumas 

mutações actualmente descritas para este gene, assim como as patologias a elas 

associadas. 

 

Tabela 15 - Gene MT-ATP8 - Nesta tabela estão representadas algumas mutações descritas para o gene 

MT-ATP8 e as patologias associadas a cada mutação. 

Gene Patologias Associadas Referências

T8381G Cardiomiopatia ABU-AMERO et al., 2005a

C8406T Esclerose múltipla AHARI et al., 2007

T8528C WARE et al., 2009

G8528A WARE et al., 2009

G8529A Neuropatia, cadiomiopatia hipertrófica JONCKHEERE et al., 2008

C8558T Cardiomiopatia TANG et al., 2010a

Mutação

Cadiomiopatia infantil

MT-ATP8

MT-ATP6/8

 

 

 

  Gene MT-CYB – Este gene encontra-se nas mitocôndrias e localiza-se entre as 

posições 14747 e 15887 do mtDNA.  

Em situações normais é responsável por codificar uma das 11 subunidades que 

constituem o Complexo III da CRM nos humanos (1 subunidade com origem mitocondrial 

+ 10 subunidades com origem nuclear) - o citocromo b (Figura 14). O citocromo b é uma 

proteína hidrofóbica, integral de membrana, constituída por 8 hélices transmembranares 

que formam o centro catalítico da enzima, juntamente com o citocromo c1 e com uma 

proteína de sulfeto de enxofre. O citocromo b é ainda fundamental para a montagem do 

Complexo III, anteriormente referido, sendo utilizado como ferramenta molecular no 

entendimento de relações filogenéticas dentro da mesma espécie e entre espécies (DA 

FONSECA et al., 2008). 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

    

 

 

Figura 16 – Modelação da estrutura 

379 do citocromo b humano encontra

grupos heme estão indicados através da estrutura cristalina do citocromo b bovino (código 

substrato ubiquinona ligado à enzima, e os grupos heme, encontram

respectivamente. O aminoácido s

serina (S297 a vermelho) e o res

de hidrogénio (representada pelo tracejado verde). A mutação S297P (P

de hidrogénio (DA FONSECA et al

 

Por exemplo, o elefante da savana

substituições de aminoácidos nas posições 16 e 260 do gene MT

conservados noutros elementos da família 

Figura 17 – A variação de dois aminoácidos no gene do MT

(realçado pelo rectângulo azul) comparativamente com outros elementos da família Elephantidae. A laranja 

estão representados os nomes das espécies da família Elephantidae, de seguida o código do NCBI e a letra 

correspondente a cada aminoácido. Adaptada de 

 

 Actualmente encontram

MT-CYB e que são, principalmente
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Modelação da estrutura do citocromo b humano. A modelação da estrutura dos resíduos 2

379 do citocromo b humano encontra-se representada a cinzento. Os locais de ligação da ubiquinona e os 

grupos heme estão indicados através da estrutura cristalina do citocromo b bovino (código 

substrato ubiquinona ligado à enzima, e os grupos heme, encontram-se representados a amarelo e a verde,

respectivamente. O aminoácido serina na posição 297 (S297) está representado a vermelho. Entre o resíduo 

vermelho) e o resíduo tirosina (azul), altamente conservado na posição 358, existe uma ponte 

de hidrogénio (representada pelo tracejado verde). A mutação S297P (P-Prolina) induz a perda dessa ponte 

et al., 2008). 

Por exemplo, o elefante da savana africano Loxodonta africana

substituições de aminoácidos nas posições 16 e 260 do gene MT

conservados noutros elementos da família Elephantidae (Figura 15). 

dois aminoácidos no gene do MT-CYB no elefante da savana africano 

(realçado pelo rectângulo azul) comparativamente com outros elementos da família Elephantidae. A laranja 

estão representados os nomes das espécies da família Elephantidae, de seguida o código do NCBI e a letra 

a cada aminoácido. Adaptada de (DA FONSECA et al., 2008). 

Actualmente encontram-se descritas algumas mutações que ocorrem 

principalmente, responsáveis por intolerância severa e progressiva 

. A modelação da estrutura dos resíduos 2-

se representada a cinzento. Os locais de ligação da ubiquinona e os 

grupos heme estão indicados através da estrutura cristalina do citocromo b bovino (código PDB: 1ntzC). O 

se representados a amarelo e a verde, 

do a vermelho. Entre o resíduo 

irosina (azul), altamente conservado na posição 358, existe uma ponte 

Prolina) induz a perda dessa ponte 

Loxodonta africana tem duas 

substituições de aminoácidos nas posições 16 e 260 do gene MT-CYB que estão 

 

no elefante da savana africano 

(realçado pelo rectângulo azul) comparativamente com outros elementos da família Elephantidae. A laranja 

estão representados os nomes das espécies da família Elephantidae, de seguida o código do NCBI e a letra 

que ocorrem no gene 

responsáveis por intolerância severa e progressiva 
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ao exercício físico (Tabela 16), podendo estar ainda associadas a acidose láctica e 

episódios de mioglobinúria (DA FONSECA et al., 2008). 

 

Tabela 16 - Gene MT-CYB- Nesta tabela estão representadas apenas algumas mutações para o gene MT-

CYB e as patologias associadas a cada mutação. 

Gene Mutação Patologias Associadas Referências

14787-14790del4 MELAS, Parkinson DE COO et al., 1999

G14846 A Intolerância ao exercício ANDREU et al.,1999a,b

T14849C
Intolerância ao exercício, displasia septo-
óptica

SCHUELKE et al., 2002

G15059 A Intolerância ao exercício ANDREU et al.,1999a,b

G15084A Intolerância ao exercício ANDREU et al.,1999a,b

G15150A Intolerância ao exercício LEGROS et al., 2001

G15168A Intolerância ao exercício ANDREU et al.,1999a,b

G15170 A Intolerância ao exercício BRUNO et al., 2003

T15197 C Intolerância ao exercício LEGROS et al., 2001

MT-CYB G15242 A Intolerância ao exercício KEIGHTLEY et al., 2000

G15243A Cardiomiopatia hipertrófica VALNOT et al., 1999

G15497 A Intolerância ao exercício TARNOPOLSKY et al., 2004

G15498A Cardiomiopatia ANDREU et al., 2004

15498-15521del24 Intolerância ao exercício ANDREU et al., 1999a,b

A15579 G Intolerância ao exercício WILBRAND et al.,  2001

G15615A Intolerância ao exercício BOUZIDI et al., 1996

G15699C Encefalomiopatia BLAKRLY et al., 2005

G15723A Intolerância ao exercício ANDREU et al., 1999a,b

G15761A Intolerância ao exercício MANCUSO et al., 2003

G15762A Intolerância ao exercício BOUZIDI et al., 1996

C15800T Cardiomiopatia hipertrófica LAMANTEA et al., 2002  

 

Fragaki et al. (2009) estudaram um rapaz que morreu com 24 horas de idade. 

Após uma gravidez de termo normal, apresentou à nascença hipotonia e dificuldade 

respiratória. Os autores analisaram uma biópsia do fígado da criança, tendo constatado a 

presença de uma deficiência isolada no Complexo III, relacionada com a mutação 

T15635C no gene MT-CYB. Esta mutação apresentava homoplasmia em todos os 

tecidos estudados do paciente e era indetectável em vários tipos de células da mãe do 

paciente. No entanto, estudos revelaram o carácter de patogenicidade desta nova 

mutação.  



 

Este múltiplo alinhamento de sequências do gene MT

a conservação de proteínas durante a evolução em diferentes espécies e a alteração 

encontrada neste paciente.

A)   

Figura 18 - Localização da mutação T15635C

do paciente, indicada pela seta vermelha. 

da tradução do gene MT-CYB, mostrando a conservação evolutiva desta região da proteína. 

 

 Os resultados obtidos por estes autores sugerem que esta nova mutação causa a 

perda do citocromo b, impedindo

fenótipos clínicos (FRAGAKI 

  

 

 3.7.3. Vinte e dois

 

Gene MT-TF - localiza

Este gene em condições normais, codifica um determinado tRNA designado de tRNA

que tem como função ligar um aminoácido específico, a fenilalanina a uma determinada 

posição na sequência de aminoácidos a fim de criar a proteína pretendida. 

Zsurka et al. realizaram um

epilepsia, encontrando duas mutações no tRNA
45 

Este múltiplo alinhamento de sequências do gene MT-CYB (Figura 16) demonstra 

a conservação de proteínas durante a evolução em diferentes espécies e a alteração 

trada neste paciente. 

 

 

               B) 

Localização da mutação T15635C. A) Identificação da mutação T15635C nas células do fígado 

do paciente, indicada pela seta vermelha. B) Alinhamento múltiplo de sequências de aminoácidos resultante 

CYB, mostrando a conservação evolutiva desta região da proteína. 

Os resultados obtidos por estes autores sugerem que esta nova mutação causa a 

impedindo a montagem do Complexo III que origina graves 

(FRAGAKI et al., 2009). 

3.7.3. Vinte e dois genes codificadores de diferentes

localiza-se entre as posições 577 e 647 do genoma mitocondrial. 

condições normais, codifica um determinado tRNA designado de tRNA

que tem como função ligar um aminoácido específico, a fenilalanina a uma determinada 

posição na sequência de aminoácidos a fim de criar a proteína pretendida. 

realizaram uma pesquisa em dois pacientes que manifestavam 

epilepsia, encontrando duas mutações no tRNAPhe. Essas mutações encontravam

CYB (Figura 16) demonstra 

a conservação de proteínas durante a evolução em diferentes espécies e a alteração 

  

 

 

 

T15635C nas células do fígado 

Alinhamento múltiplo de sequências de aminoácidos resultante 

CYB, mostrando a conservação evolutiva desta região da proteína.  

Os resultados obtidos por estes autores sugerem que esta nova mutação causa a 

omplexo III que origina graves 

codificadores de diferentes tRNA 

se entre as posições 577 e 647 do genoma mitocondrial. 

condições normais, codifica um determinado tRNA designado de tRNAPhe 

que tem como função ligar um aminoácido específico, a fenilalanina a uma determinada 

posição na sequência de aminoácidos a fim de criar a proteína pretendida.  

a pesquisa em dois pacientes que manifestavam 

. Essas mutações encontravam-se 
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numa posição altamente conservada do gene, a mutação T616C e a T616G que 

substituem uma timina na posição 616 por uma citosina ou por uma guanina, 

respectivamente, originam desta forma uma diminuição da função normal da CRM 

(ZSURKA et al., 2010). 

A mutação T582C que substitui uma timina por uma citosina na posição 582 deste 

gene foi encontrada num paciente que apresentava miopatia mitocondrial. Nenhum outro 

membro da família apresentava esta mutação, o que sugere tratar-se de uma situação 

esporádica (MOSLEMI et al., 2004). 

Para este gene é descrita ainda a mutação patogénica G583A, responsável por 

alterar uma base na posição 583, pois a guanina é substituída por uma adenina. Este 

paciente apresenta miopatia mitocondrial com intolerância ao exercício e retinopatia 

assintomática. O músculo apresenta uma heteroplasmia de 79% mas ao nível de outros 

tecidos, não foi detectada a mutação (DARIN et al., 2006). 

Um paciente com Epilepsia Mioclonica com Fibras Ásperas Vermelhas (MERRF) 

possuía a mutação G611A no gene tRNAPhe do mtDNA. Esta mutação foi encontrada no 

músculo com uma percentagem de 91% de heteroplasmia, ao contrário de outros tecidos 

onde não foi detectada. Esta mutação afecta a cadeia respiratória mitocondrial, 

diminuindo a sua função (MANCUSO et al., 2004). 

Outra das mutações referenciadas para este gene diz respeito à mutação G622A 

que origina a transição de uma guanina pela adenina no tRNAPhe na posição 622 do 

genoma mitocondrial. Esta mutação leva a uma diminuição da actividade de vários 

complexos da cadeia respiratória mitocondrial. Deste modo, a intolerância ao exercício é 

visível embora o indivíduo apresente ainda neuropatia e deficiência auditiva 

(DESCHAUER et al., 2006). 

O autor Jiqiang Ling e seus colaboradores num artigo publicado em 2007 

apresentam mais 3 mutações para além das mutações referidas anteriormente para este 

gene: a mutação T618C - também referida por (KLEINLE et al., 1998), a A606G e a 

A608G. As alterações apresentadas, são denominadas de mutações patogénicas, por 

diminuírem a normal actividade do gene, comprometendo a estrutura do tRNA e 

alterando os elementos resultantes finais (LING et al., 2007).  
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 Apresenta-se de seguida a Tabela 17 como forma de enumerar mais algumas 

mutações actualmente descritas para este gene, assim como as patologias a elas 

associadas. 
 

Tabela 17 - Gene MT-TF- Nesta tabela estão representadas apenas algumas mutações para o gene MT-TF e 

as patologias associadas a cada mutação. 

Gene Mutação Referências

T616C  e T616G ZSURKA et al., 2010

T582C Miopatia mitocondrial MOSLEMI et al., 2004

MT-TF G583A Miopatia mitocondrial, Retinopatia assintomática DARIN et al., 2006

G611A MERRF MANCUSO et al., 2004

G622A Neuropatia, deficiência auditiva DESCHAUER et al., 2006

T618C Miopatia mitocondrial KLEINLE et al., 1998

Patologias Associadas

Epilepsia severa

 

 

Gene MT-TV – este gene localiza-se entre as posições 1602 e 1670. Codifica um 

tipo especifico de RNA de transferência (tRNA), designado de tRNAVal. Este RNA liga um 

aminoácido especifico, a valina (val), colocando-o numa determinada sequência a fim de 

originar diferentes proteínas que participam no processo de fosforilação oxidativa. Este 

tRNA só se encontra na mitocôndria. 

A doença de MELAS pode ter origem em mutações neste gene, embora esta 

patologia seja mais frequente associada a mutações noutros genes mitocôndrias. 

Existem pelo menos duas mutações referenciadas para este gene, a G1642A e a 

G1644A. Esta última é responsável pela diminuição do tRNAVal, pois sendo este gene 

codificante de proteínas intervenientes na fosforilação oxidativa, origina uma diminuição 

da capacidade de produção de energia pela mitocôndria. 

Um pequeno número de outras mutações pode causar sinais e sintomas, 

afectando principalmente os músculos e o sistema nervoso, manifestando-se sob a forma 

de enxaquecas, fraqueza muscular, perda de audição, dificuldades de aprendizagem e 

demência. A cardiomiopatia também é referida embora em percentagem muito reduzida, 

bem como a síndrome de Leigh que habitualmente aparece na infância (MENOTTI et al., 

2004, TANJI et al., 2008). 

A mutação G1606A no gene tRNAVal do mtDNA foi descrita num paciente que 

apresentava perda auditiva, cefaleias, ataxia, convulsões, cataratas, retinite pigmentosa e 

hipotiroidismo. A transição G1606A neste gene foi encontrada numa percentagem de 
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70% de heteroplasmia no músculo deste doente, no entanto, apesar de se encontrar 

presente em amostras de sangue da mãe e do irmão, estes não manifestavam qualquer 

sintomatologia (NISHIGAKI et al., 2010b, SACCONI et al., 2002). 

Outro estudo faz referência a uma criança que apresentava a mutação T1659C 

neste gene, encontrando-se em níveis elevados de heteroplasmia nos tecidos desta 

paciente. As manifestações clínicas apresentadas incluíam dificuldades de 

aprendizagem, hemiplegia, e lactato do líquido cefaloraquidiano (LCR) (BLAKELY et al., 

2004). 

Numa família foi encontrada a mutação C1624T no gene tRNAVal que provoca um 

distúrbio metabólico, cujo grau de gravidade varia desde leve a profundo ou mesmo 

causando a morte de alguns indivíduos. A alteração do aminoácido resultante deste gene 

mutado provoca uma acentuada diminuição em componentes integrantes da CRM nos 

diferentes tecidos causando fraqueza muscular, fadiga, enxaqueca ou a doença de Leigh 

nos descendentes sobreviventes da família (RORBACH et al., 2008). 

Apresenta-se de seguida a Tabela 18 como forma de enumerar mais algumas 

mutações actualmente descritas para este gene, assim como as patologias a elas 

associadas. 

Tabela 18 - Gene MT-TV- Nesta tabela estão representadas apenas algumas mutações para o gene MT-TV 

e as patologias associadas a cada mutação. 

 

 

Gene MT-TL1 – este gene localiza-se entre as posições 3230 e 3304 do mtDNA e 

codifica um RNA especifico de transferência que se designa tRNALeu que liga um 

aminoácido específico, a leucina, inserindo-o numa determina sequência de forma a 

elaborar a proteína pretendida. É um RNA exclusivo da mitocôndria e está envolvido na 

elaboração de proteínas que intervêm na cadeia respiratória mitocondrial (LI et al., 

2010a). 

Gene Mutação Referências

G1642A TANJI et al., 2008

G1644A MENOTTI et al., 2004

G1606A NISHIGAKI et al., 2010

T1659C Disturbio no movimento BLAKELY et al., 2004

C1624T Fraqueza muscular, enxaqueca, S.Leigh RORBACH et al., 2008

Patologias Associadas

MELAS, Cardiomiopatia

MELAS, Cardiomiopatia 

Retinite pigmentosa, perda auditiva, etcMT-TV
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A mutação A3243G neste gene é responsável por cerca de 80% dos casos de 

MELAS por prejudicar a síntese de proteínas e o seu normal desempenho na 

mitocôndria. Esta alteração substitui uma adenina por uma guanina na posição 3243 do 

genoma mitocondrial, provocando a diminuição da actividade enzimática da CRM, o que 

afecta um ou mais complexos (AHARONI et al., 2010). 

A referida mutação, responsável por MELAS está também associada à diabetes 

de herança materna e à surdez. Estes indivíduos ao atingirem a idade adulta 

habitualmente desenvolvem diabetes, muitos perdem a audição, sobretudo em altas 

frequências, podendo mais raramente surgir problemas cardíacos e insuficiência renal. 

Uma percentagem mais pequena de indivíduos apresenta MERRF/MELAS, 

levando a uma sobreposição de sintomas que incluem espasmos musculares, miopatia, 

dificuldade de coordenação, perda de audição, convulsões e diabetes (FINSTERER, 

2007), (CAO et al., 2010). 

Os investigadores ainda não determinaram como é que a mutação A3243G leva à 

perda de audição e a outras desordens clínicas associadas à diabetes. Deste modo 

continuam os estudos que envolvem estas patologias e as mutações ao nível deste gene. 

Outras mutações conhecidas são: G3242A que altera a síntese proteica e 

consequentemente diminui a função da CRM. Deste modo, o doente estudado 

apresentava síndrome mielodisplásico. Mesmo ao lado desta posição/mutação foram 

encontradas mais duas alterações, a A3243G e a G3244A, sendo a A3243G mais 

associada a miopatia mitocondrial, encefalopatia, acidose láctica e MELAS. Nesta mesma 

posição foi encontrada outra mutação A3243T no gene de tRNALeu que afecta a cadeia 

respiratória ao nível da acetil-CoA desidrogenase, originando uma encefalopatia 

mitocondrial (LONGO et al., 2008). A mutação G3244A poderá estar também relacionada 

com a síndrome de MELAS, mas carece de mais estudos, a fim de compreender melhor 

a disfunção do tRNA em doenças mitocondriais (GATTERMANN et al., 2004), (MIMAKI et 

al., 2009), (KUMAR et al., 2010). 

A mutação G3249A foi observada num paciente que apresentava o fenótipo 

clínico da síndrome de Kearns-Sayre (KSS). Nos últimos 10 anos este doente sofreu uma 

perda visual progressiva, uma diminuição da audição neurosensorial, intolerância ao 

exercício, parestesia dos membros inferiores (SENECA et al., 2001). 
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Numa família que apresentava miopatia mitocondrial foi encontrada, neste gene, a 

mutação T3250C, que consiste na substituição de uma timina por uma citosina, 

provocando uma diminuição do Complexo I da CRM, levando ao aparecimento de 

MELAS (KIRINO et al., 2005). 

Um paciente com manifestações clínicas de MERRF e KSS apresentava uma 

outra mutação no gene tRNALeu do mtDNA. A alteração G3255A que substitui uma 

guanina por uma adenina na posição 3255, altamente conservada do genoma 

mitocondrial, provocou uma diminuição da actividade dos Complexos I, II, III e IV. A 

percentagem de heteroplasmia encontrada nos diferentes tecidos foi a seguinte: 53% 

para o músculo, 67% nas células do sedimento urinário, 22% em leucócitos e 2% em 

fibroblastos da pele (NISHIGAKI et al., 2003) (NISHIGAKI et al., 2010b). 

Num estudo realizado por Sweeney et al., uma família apresentava a mutação 

A3251G neste gene. Todos os membros da família tinham manifestações clínicas, como 

fraqueza muscular, problemas ao nível da garganta, de psiquiatria e morte súbita 

(SWEENEY et al., 1993). Já outro doente apresentava uma miopatia mitocondrial de 

evolução progressiva e acabou por falecer de morte súbita ainda jovem. Nas suas fibras 

musculares foram encontradas mitocôndrias anormais que tinham uma deficiência 

profunda ao nível do Complexo I da CRM, provocada por esta mutação (HOUSHMAND et 

al., 1996).  

Apresenta-se de seguida a Tabela 19 como forma de enumerar mais algumas 

mutações actualmente descritas para este gene, assim como as patologias a elas 

associadas. 

Tabela 19 - Gene MT-TL1 - Nesta tabela estão representadas apenas algumas mutações para o 

gene MT-TL1 e as patologias associadas a cada mutação. 

Gene Mutação Referências

A3236G Neuropatia Optica BOSLEY et al., 2008

G3242A Miopatia mitocondrial MIMAKI et al., 2009

A3243G MELAS, Miopatia,acidose láctica, encefalopatia AHARONI et al., 2010

A3243T MELAS, Miopatia mitocondrial LONGO et al., 2008

MT-TL1 G3244A MELAS MIMAKI et al., 2009

G3249A KSS SENECA et al., 2001

T3250C CPEO, Miopatia mitocondrial KIRINO et al., 2005

A3251G Miopatia mitocondrial HOUSHMAND et al., 1996

G3255A MERRF/KSS NISHIGAKI et al., 2010

Patologias Associadas
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Gene MT-TI – encontra-se entre as posições 4263 e 4331 do genoma 

mitocondrial e codifica um tRNA específico denominado de tRNAIle. Este tRNA é assim 

denominado por inserir o aminoácido com o nome de isoleucina numa determinada 

posição da sequência de aminoácidos a fim de produzir uma proteína específica.  

O primeiro polimorfismo descrito para a posição 44 deste gene foi a mutação 

A4302G, onde se verifica uma substituição de uma adenina por uma guanina na posição 

4302 do genoma mitocondrial. Esta alteração pode ser considerada patogénica por 

alterar um par de bases altamente conservado interrompendo a estrutura secundária da 

molécula, por não se verificar no grupo controlo de 100 amostras e por se encontrar com 

elevado grau de heteroplasmia. Uma paciente com oftalmoplegia externa crónica 

progressiva (CPEO) apresentava esta mutação e relatava dificuldade em alguns 

movimentos como na subida de escadas, dificuldade em deglutir e ainda diabetes 

mellitus. Curiosamente a história de ptose unilateral, sugere uma mutação de herança 

materna, embora atípica para o mtDNA do músculo (BERARDO et al., 2010). 

Outra mutação conhecida para este gene é a T4291C. Esta origina uma série de 

disfunções metabólicas, como: hipercolesterolémia, hipomagnesémia, diabetes entre 

outras. Estes fenótipos também se verificaram na linha materna (WILSON et al., 2004). 

Na tabela que se segue estão representadas mais algumas mutações para este gene. 

Seguidamente é apresentada uma tabela com algumas mutações descritas para 

este gene (Tabela 20), bem como as patologias a elas associadas.  
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Tabela 20 - Gene MT-TI - Nesta tabela estão representadas apenas algumas mutações para o gene MT-TI e 

as patologias associadas a cada mutação. 

Gene Mutação Referências

A4267G Oftalmoplegia crónica progressiva externa (CPOE) SMITS et al., 2007

A4269G Cardiomiopatia NISHIGAKI et al., 2010

T4274C Doença neuromotora, CPEO SCHAEFER et al., 2008

G4284A Encefalomiopatia VALENTE et al., 2009

T4285C CPEO LEVINGER et al., 2004

T4290C Encefalomiopatia mitocondrial VALENTE et al., 2009

T4291C Hipomagnesémia, hipertensão, hipercolesterolémia WILSON et al., 2004

A4295G Cardiomiopatia hipertrófica NISHIGAKI et al., 2010

G4298A Encefalomiopatias CRIMI et al., 2004

A4300G Cardiomiopatia herança materna NISHIGAKI et al., 2010

A4302G CPEO BERARDO et al., 2010

G4309A CPEO LEVINGER et al., 2004

A4317G Cardiomiopatia LEVINGER et al., 2004

C4320T Encefalomiopatia NISHIGAKI et al., 2010

4322dupC Cardiomiopatia dilatada MAHJOUB et al., 2007

MT-TI

Patologias Associadas

 

 

Gene MT-TQ - Este gene encontra-se nas mitocôndrias e localiza-se entre as 

posições 4329 e 4400 do mtDNA, sendo constituído por 72 nucleótidos. 

Em situações normais é responsável por codificar um tipo específico de tRNA, que 

se designa tRNAGln. Tal como a nomenclatura indica, este liga-se a um aminoácido 

glutamina (Gln), inserindo-o em posições adequadas na cadeia de um polipepetídeo em 

crescimento, durante a tradução.  

A hipertensão arterial afecta aproximadamente 1000 milhões de indivíduos em 

todo o mundo e 130 milhões na China (CHOBANIAN et al., 2003). A patologia hipertrofia 

ventricular esquerda (LVH) é encontrada em cerca de 20-50% dos hipertensos, sendo um 

poderoso indicador de complicações cardiovasculares e morte em pacientes com 

hipertensão. A patologia LVH manifesta-se através de fibrose intersticial e espessura da 

parede da artéria, podendo ser causada por um único ou por múltiplos factores, que 

podem ser genéticos e ambientais.  

Zhu, et al. (2009), descobriram que relativamente aos factores hereditários, a 

transmissão materna de LVH (Figura 17) tem sido implicada em algumas famílias, 

sugerindo que mutações no mtDNA podem ser uma das bases moleculares para esta 

doença. No entanto, o conhecimento do papel da mitocôndria na LVH, associada à 



 

hipertensão, tem estado limitado às populações asiáticas, par

chinesa (ZHU et al., 2009).

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Representação esquemática da transmissão d

de uma família chinesa. As pessoas que sofrem de 

brancos representam um indivíduo sem a patologia. As três gerações estão indicadas à esquerda por 

algarismos romanos, e os números sob os indivíduos identificam os mesmos dentro de cada 

al., 2009). 

Após análise da sequência do 

identificaram uma nova transição A

tRNAMet e tRNAGln (Figura 18

Figura 20 - Localização da mutação A4401G

tRNAGln (ZHU et al., 2009). 

 

Esta mutação, na região não codificante, afectou o processamento dos 

precursores destes tRNAs mitocondriais, resultando na redução da taxa de respiração e 

na diminuição acentuada do nível do estado estacionário dos tRNA
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hipertensão, tem estado limitado às populações asiáticas, particularmente na população 

. 

Representação esquemática da transmissão da LVH. Transmissão da LVH 

de uma família chinesa. As pessoas que sofrem de LVH são indicadas pelos símbolos a preto. Os símbolos 

brancos representam um indivíduo sem a patologia. As três gerações estão indicadas à esquerda por 

algarismos romanos, e os números sob os indivíduos identificam os mesmos dentro de cada 

Após análise da sequência do mtDNA num pedigree chinês, estes autores 

identificaram uma nova transição A-G na posição 4401 (A4401G), situada na junção dos 

(Figura 18).  

Localização da mutação A4401G na junção dos seguintes tRNAs mitocondriais: 

Esta mutação, na região não codificante, afectou o processamento dos 

precursores destes tRNAs mitocondriais, resultando na redução da taxa de respiração e 

acentuada do nível do estado estacionário dos tRNA

cularmente na população 

Transmissão da LVH em três gerações 

são indicadas pelos símbolos a preto. Os símbolos 

brancos representam um indivíduo sem a patologia. As três gerações estão indicadas à esquerda por 

algarismos romanos, e os números sob os indivíduos identificam os mesmos dentro de cada geração (ZHU et 

chinês, estes autores 

, situada na junção dos 

 

na junção dos seguintes tRNAs mitocondriais: tRNAMet e 

Esta mutação, na região não codificante, afectou o processamento dos 

precursores destes tRNAs mitocondriais, resultando na redução da taxa de respiração e 

acentuada do nível do estado estacionário dos tRNAMet e tRNAGln, 
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detectados nas células portadoras desta mutação. A nova mutação encontrava-se 

ausente em 270 pacientes chineses controlo. 

Com excepção desta nova mutação, não foram encontradas outras mutações, na 

sequência total do mtDNA, que possam contribuir para a existência de LVH.  

Em conclusão, a mutação A4401G altera a função mitocondrial, o que a relaciona 

com a patogenicidade da LVH em hipertensos chineses (ZHU et al., 2009).     

Seguidamente é apresentada uma tabela com algumas mutações descritas para 

este gene (Tabela 21), assim como as patologias a elas associadas.  

Tabela 21- Gene MT-TQ- Nesta tabela estão representadas apenas algumas mutações para o gene MT-TQ 

e as patologias associadas a cada mutação. 

Gene Mutação Referências

G4332A MELAS, Encefalopatia BATAILLARD et al., 2001

MT-TQ T4336C Alzheimer, Parkinson HUTCHIN et al., 1995

T4370AT Miopatia mitocondrial DEY et al., 2000

A4401G hipertrofia ventricular esquerda ZHU et al., 2009

Patologias Associadas

 

 

Gene MT-TM - Este gene encontra-se nas mitocôndrias e localiza-se entre as 

posições 4402 e 4469 do mtDNA, sendo constituído por 67 nucleótidos. Em situações 

normais é responsável por codificar um tipo específico tRNA, que se designa tRNAMet. 

Este liga-se a uma metionina inserindo-a em posições adequadas na cadeia de um 

polipepetídeo em crescimento, durante a tradução.    

As doenças cardiovasculares estão no topo das maiores causas de morte em todo 

o mundo. Estas podem ser causadas por alterações genéticas ou resultantes da 

interacção entre factores ambientais e hereditários. A herança materna tem sido 

implicada na transmissão destas doenças em algumas famílias, tendo sido sugeridas 

algumas mutações.  

Uma das mutações apontadas e referente a este gene é a A4435G. O nucleótido 

adenina nesta posição é altamente conservado e a sua substituição provoca uma 

destabilização na estrutura terciária e alteração bioquímica do tRNAMet. A hipertensão, 

detectada numa família estudada, tem um carácter hereditário como se pode constatar na 

Figura 19, pois verifica-se apenas na linha materna (LIU et al., 2009). Os níveis de tRNA 

encontravam-se reduzidos em 40%, quando comparados com os valores de células sem 
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mutação ou com o grupo controlo. Desta redução, resulta uma diminuição da síntese 

proteica, uma menor produção de ATP por parte da CRM e aumento de ROS.  

Esta mutação em conjunto com factores genéticos nucleares, estilos de vida e 

factores ambientais contribui para o desenvolvimento da hipertensão (LIU et al., 2009). 

 

 

 

A)                                                                         B)   

 

Figura 21 - Herança materna da hipertensão numa família chinesa. A) Pedigree de uma família chinesa 

com hipertensão. O indivíduo estudado está assinalado com a seta triangular. B) Identificação da mutação 

A4435G na posição 4435 (assinalada com o rectângulo a vermelho). 

Seguidamente é apresentada uma tabela com algumas mutações descritas para 

este gene (Tabela 22), assim como as patologias a elas associadas.  

 

Tabela 22 - Gene MT-TM- Nesta tabela estão representadas apenas algumas mutações para o gene MT-TM 

e as patologias associadas a cada mutação. 

Gene Mutação Referências

T4409C Miopatia mitocondrial WIBRAND et al., 2010

MT-TM A4435G LHON, Hipertensão LIU et al., 2009

G4450A Miopatia mitocondrial STERNBERG et al., 2001

Patologias Associadas
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Gene MT-TW - este gene encontra-se nas mitocôndrias e localiza-se entre as 

posições 5512 e 5579 do mtDNA, sendo constituído por 67 nucleótidos. Em situações 

normais é responsável por codificar o tRNATrp. Este liga-se ao aminoácido triptofano 

inserindo-o em posições adequadas na cadeia de um polipepetídeo em crescimento, 

durante a tradução.    

Na Tunísia foram descritas pela primeira vez, duas mutações no mesmo gene em 

indivíduos com Síndrome de Leigh. As duas novas mutações T5523G e A5559G 

encontram-se em regiões altamente conservadas do tRNATrp levando a uma ruptura da 

estrutura secundária deste tRNA. As duas mutações apresentavam uma concentração de 

heteroplasmia de 66% e 43% respectivamente (MKAOUAR-REBAI et al., 2009). 

Uma deficiência na CRM, causa uma série de desordens com uma larga variação 

fenotípica. A mutação G5556A detectada em dois pacientes sem qualquer grau de 

parentesco, apresentava em fibroblastos e tecido muscular uma quase homoplasmia da 

mutação, não tendo sido encontrada no grupo controlo. Esta mutação originou uma 

conformação alterada do tRNA, levando a alterações na fosforilação oxidativa (SMITS et 

al., 2010a).   

A mutação T5578C (Figura 20) foi detectada num indivíduo Japonês com 

esquizofrenia. Sendo a posição 5578 altamente conservada, na região terminal 3´ do 

gene MT-TW, afecta o processamento normal do tRNA. Esta substituição parece ser 

patogénica e pode estar associada ao desenvolvimento desta patologia neste doente 

Esta transição encontrou-se em 36% de heteroplasmia na amostra de sangue, podendo 

estar numa concentração superior no cérebro (UENO et al., 2009).     

             

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Molécula de tRNATrp. Ilustra a mutação T5578C na região terminal 3´ (UENO et al., 2009). 
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Seguidamente é apresentada uma tabela com algumas mutações descritas para 

este gene (Tabela 23), assim como as patologias a elas associadas.  

Tabela 23 - Gene MT-TW- Nesta tabela estão representadas apenas algumas mutações para o gene MT-TW 

e as patologias associadas a cada mutação. 

Gene Mutação Referências

G5521A Miopatia, Encefalomiopatias MIRABELLA et al., 2000

T5523G Síndrome Leigh MKAOUAR-REBAI et al., 2009

G5532A Síndrome gastrintestinal MANIURA-WEBER et al., 2004

A5537insT Síndrome Leigh TULINIUS et al., 2003

MT-TW G5540A Encefalomiopatia, surdez GUAN, 2004

T5543C Miopatia ANITORI et al., 2005

A5559G Síndrome Leigh MKAOUAR-REBAI et al., 2009

T5578 Esquizofrenia UENO et al., 2009

Patologias Associadas

 

 

Gene MT-TA - este gene encontra-se nas mitocôndrias e localiza-se entre as 

posições 5587 e 5655 do mtDNA, sendo constituído por 68 nucleótidos. Em situações 

normais é responsável por codificar o tRNAAla. Este liga-se a uma alanina inserindo-a em 

posições adequadas na cadeia de um polipepetídeo em crescimento, durante a tradução.    

A surdez é uma doença humana que afecta 1 em cada 700 a 1000 recém-

nascidos e pode ser causada por alterações genéticas, factores ambientais ou medicação 

ototóxica. A mutação T5587C (Figura 21) foi descrita por Tang et al. num doente japonês 

que manifestava surdez. Os membros desta família não apresentavam outros distúrbios, 

como diabetes, doenças musculares, perda visual nem distúrbios neurológicos. Além 

disso, nenhum dos elementos esteve exposto a aminoglicosídeos. Estudando a família na 

linha paterna, nenhum indivíduo apresentava surdez. Na linha materna, 7 de 9 elementos 

apresentaram deficiência auditiva bilateral e neurosensorial com diferentes graus de 

gravidade sendo a idade de início dos sintomas variável, desde os 3 até aos 18 anos. 

Trata-se portanto de uma doença hereditária materna. 

Esta alteração não se verificou no grupo controlo. É uma mutação que não afecta 

a estabilidade da molécula de tRNAAla, pois os níveis deste tRNA nas células mutadas 

foram semelhantes aos das células não mutadas. No entanto pode contribuir para uma 

maior penetrância da surdez nesta família japonesa (TANG et al., 2010). 
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Figura 23 - Mutação T5587C no gene MT-TA - Esta figura mostra a alteração de uma timina por uma 

citosina na posição 5587 do genoma mitocondrial (TANG et al., 2010). 

 

Seguidamente é apresentada uma tabela com algumas mutações descritas para 

este gene (Tabela 24), assim como as patologias a elas associadas.  

Tabela 24 - Gene MT-TA- Nesta tabela estão representadas apenas algumas mutações para o gene MT-TA 

e as patologias associadas a cada mutação. 

Gene Mutação Referências

T5587C Surdez TANG et al., 2010

G5591A Miopatia SWALWELL et al., 2006

MT-TA T5628C CPEO, Surdez HAN et al., 2007

G5650A Miopatia MCFARLAND et al., 2008

T5655C Surdez LI et al., 2004

Patologias Associadas

 

 

Gene MT-TN - este gene encontra-se nas mitocôndrias e localiza-se entre as 

posições 5657 e 5729 do mtDNA, sendo constituído por 67 nucleótidos. Em situações 

normais é responsável por codificar o tRNAAsn. Este liga-se a uma asparagina inserindo-a 

em posições adequadas na cadeia de um polipepetídeo em crescimento, durante a 

tradução.  

Um rapaz com 10 meses de idade apresentou uma encefalopatia severa e uma 

deficiência acentuada da cadeia respiratória mitocondrial. A mutação T5693C encontrou-

se em homoplasmia nas células musculares (99%). Esta substituição numa região 

altamente conservada do gene tRNAAsn é provavelmente uma mutação patogénica, pois 

não se encontra na população controlo. As análises espectrofotométricas da CRM 
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demonstraram uma profunda redução dos Complexos I e IV, numa percentagem de 90% 

e 80% inferior aos controlos, respectivamente.  

A mesma alteração foi também encontrada no sangue do paciente em elevada 

concentração, sendo compatível com um fenótipo severo e fatal do indivíduo 

(COULBAULT et al., 2005). 

Seguidamente é apresentada uma tabela com algumas mutações descritas para 

este gene (Tabela 25), assim como as patologias a elas associadas.  

 

Tabela 25 - Gene MT-TN- Nesta tabela estão representadas apenas algumas mutações para o gene MT-TN 

e as patologias associadas a cada mutação. 

Gene Mutação Referências

T5692C Miopatia, CPEO LI et al., 2004

MT-TN T5693C Encefalomiopatia COULBAULT et al., 2005

G5703A Miopatia, CPEO VIVES-BAUZA et al., 2003

T5728C Falha multiorganica MEULEMANS et al., 2006

Patologias Associadas

 

 

Gene MT-TC - este gene encontra-se nas mitocôndrias e localiza-se entre as 

posições 5761 e 5826 do mtDNA, sendo constituído por 66 nucleótidos. 

Em situações normais é responsável por codificar o tRNACys. Este liga-se a um 

aminoácido específico, a cisteína (Cys), inserindo-o em posições adequadas na cadeia 

de um polipepetídeo em crescimento, durante a tradução.  

 Para avaliar o impacto de novas mutações no mtDNA, foi sequenciado o mtDNA 

do músculo e de outros tecidos em 240 pacientes com diferentes síndromes 

mitocondriais. A mutação A5814G foi encontrada neste gene. O paciente em causa, com 

10 anos de idade, apresentava ptose, miopatia e epilepsia (VALENTE et al., 2009). 

A mesma alteração foi descrita anteriormente num doente com uma encefalopatia 

severa. Esta, por sua vez apresentou-se em homoplasmia, podendo apresentar 

diferentes graus de heteroplasmia para uma variedade de fenótipos. No entanto, esta 

mutação tem um carácter patogénico pois o aumento da concentração de tRNAs 

mutados pode ser responsável por doenças mitocondriais com uma penetrância variável 

(SCUDERI et al., 2007). 
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Seguidamente é apresentada uma tabela com algumas mutações descritas para 

este gene (Tabela 26), assim como as patologias a elas associadas.  

Tabela 26 - Gene MT-TC- Nesta tabela estão representadas apenas algumas mutações para o gene MT-TC 
e as patologias associadas a cada mutação. 

Gene Mutação Referências

G5780A Perda auditiva LEHTONEN et al., 2003

G5783A Surdez FEIGENBAUM et al., 2006

MT-TC T5814C Encafalopatia VALENTE et al., 2009

A5816G Distonia MCFARLAND et al., 2007

G5821A Surdez LU et al., 2010a

Patologias Associadas

 

 

Gene MT-TY – este gene localiza-se entre as posições 5826 e 5891 do genoma 

mitocondrial. Em condições normais é responsável por codificar o tRNATyr. Este liga-se a 

um aminoácido específico, a tirosina, inserindo-a em posições próprias para formar uma 

grande variedade de proteínas. 

O sistema nervoso central e o músculo-esquelético é particularmente vulnerável 

nas citopatias mitocondriais. A manifestação renal mais comum nas citopatias 

mitocondriais é a disfunção tubular proximal.  

Estudou-se o caso de uma criança com síndrome nefrótico de 36 meses de idade. 

Na história familiar não se verificou consanguinidade no pedigree de 3 gerações 

ancestrais. A mãe e a avó materna relataram a existência de frequentes enxaquecas, e 

ainda um AVC aos 33 anos na avó materna (SCAGLIA et al., 2003). 

Na biopsia realizada ao rim da criança, encontrou-se uma nova mutação no 

tRNATyr. Trata-se da mutação A5843G, no TΨC da região Loop deste gene. Esta 

alteração parece estar em homoplasmia no músculo, rim e sangue e não foi verificada no 

controlo. A adenina na posição 5843 é altamente conservada e a sua substituição afecta 

o normal funcionamento do tRNATyr, levando a uma diminuição da actividade dos 

complexos I e III da CRM (SCAGLIA et al., 2003). 

Para além desta mutação observaram-se mais 11 variações nucleotídicas, sendo 

apenas esta uma mutação patogénica. No entanto, apesar da mãe apresentar a mesma 

mutação, não se pode afirmar que apenas esta mutação cause este fenótipo (SCAGLIA 

et al., 2003). 
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Seguidamente é apresentada uma tabela com algumas mutações descritas para 

este gene (Tabela 27), assim como as patologias a elas associadas.  

Tabela 27 - Gene MT-TY - Nesta tabela estão representadas apenas algumas mutações para o gene MT-TY 

e as patologias associadas a cada mutação. 

Gene Mutação Referências

A5843G Citopatia mitocondrial SCAGLIA et al., 2003

T5874G Intolerância exercício PULKES et al., 2000

Patologias Associadas

MT-TY

 

 

Gene MT-TS1 – localiza-se entre as posições 7446 e 7514 do genoma 

mitocondrial e codifica o tRNASer. Este insere um determinado aminoácido, a serina (Ser) 

em locais específicas nas diferentes proteínas. Este tRNA encontra-se na mitocôndria e 

intervém na formação de proteínas que realizam a fosforilação oxidativa. 

As mutações mais conhecidas neste gene, responsáveis por causar MERRF, são: 

T7512C que substitui uma timina por uma citosina na posição 7512 e 7472insC que 

insere uma citosina extra na posição 7472. Os pacientes com esta doença, apresentam 

espasmos musculares, fraqueza muscular, dificuldades de coordenação e perda de 

audição. 

A surdez é causada pela mutação T7505C, neste gene, onde ocorre a 

substituição de um nucleótido que interrompe a produção normal da proteína, necessária 

na fosforilação oxidativa. Esta mutação pode ser matrilinearmente herdada e quando 

abaixo do limiar normal de produção, prejudica a capacidade da mitocôndria para 

produzir ATP. Contudo em alguns casos as alterações genéticas estão associadas a 

outras desordens clínicas (TANG et al., 2010). 

Foi encontrada uma outra mutação A7497G, onde uma adenina é substituída por 

uma guanina e provoca dores musculares, fadiga extrema associada ao exercício e 

fraqueza muscular. 

Uma mesma mutação presente em vários elementos da mesma família pode ter 

uma grande variedade de sinais e sintomas, pois factores genéticos e ambientais podem 

contribuir para esta variabilidade (SOUILEM et al., 2010). 

Seguidamente é apresentada uma tabela com algumas das mutações descritas 

para este gene (Tabela 28), assim como as patologias a elas associadas. 



62 

 

Tabela 28 - Gene MT-TS1- Nesta tabela estão representadas apenas algumas mutações para o gene MT-

TS1 e as patologias associadas a cada mutação. 

Gene Mutação Referências

A7456G Surdez JACOBS et al., 2005

G7458A Oftalmoplegia externa progressiva SOUILEM et al., 2010

T7472insC MELAS, Miopatia, Diabetes TANG et al., 2010

MT-TS1 T7480G Miopatia mitocondrial LEVINGER et al., 2004

A7497G Intolerância exercicio SOUILEM et al., 2010

T7505C Surdez TANG et al., 2010

T7510C NISHIGAKI et al., 2010b

T7511C NISHIGAKI et al., 2010b

Patologias Associadas

Surdez neurosensorial

   

 

Gene MT-TD – este gene encontra-se nas mitocôndrias e localiza-se entre as 

posições 7518 e 7585 do genoma mitocondrial. Em condições normais é responsável por 

codificar o tRNAAsp. Este liga-se a um aminoácido específico, o aspartato, inserindo-o em 

posições próprias para formar uma grande variedade de proteínas. 

Em França uma paciente apresentava miopatia mitocondrial. Depois de 

efectuadas as análises genéticas, verificou-se a existência da mutação A7525G que 

consiste na substituição de uma adenina por uma guanina na posição 7525 do mtDNA. 

Esta alteração quebra a ligação existente entre os nucleótidos da posição 9 e 23 do 

tRNAAsp (A9G), verificando-se deste modo uma interferência na estrutura normal e 

posterior alteração das propriedades funcionais do mesmo (MESSMER et al., 2009).  

Seguidamente é apresentada uma tabela com algumas mutações descritas para 

este gene (Tabela 29), assim como as patologias a elas associadas.  

 

Tabela 29 - Gene MT-TD- Nesta tabela estão representadas mais algumas mutações para o gene MT-TD e 

as patologias associadas a cada mutação. 

Gene Mutação Referências

G7520A Neuropatia óptica bilateral BOSLEY et al., 2008

MT-TD A7526G Miopatia mitocondrial JACOBS et al., 2005

A7543G Epilepsia miclónica SHTILBANS et al., 1999

Patologias Associadas
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Gene MT-TK – este gene localiza-se entre as posições 8295 e 8364 e em 

situações normais codifica o tRNALys. O tRNALys liga um aminoácido específico, a lisina 

(Lys), inserindo-o em posições adequadas numa grande variedade de proteínas, 

contribuindo para a montagem de proteínas que realizam a fosforilação oxidativa na 

mitocôndria. 

Foram identificadas várias mutações no gene MT-TK em pessoas com a patologia 

MERRF. A grande maioria dessas mutações altera um único nucleótido no gene em 

causa.  

A mutação A8344G é responsável por causar cerca de 80% de todos os casos de 

MERRF. Esta alteração genética substituiu o nucleótido adenina pelo nucleótido guanina, 

na posição 8344 do gene, prejudicando a capacidade das mitocôndrias de produzirem 

proteínas, usarem oxigénio, e produzirem energia. Os investigadores ainda não 

determinaram como é que as mutações no gene MT-TK provocam os sinais e sintomas 

específicos da MERRF. Assim, continuam a ser realizados estudos em vários tecidos 

para investigar os efeitos das mutações em genes mitocondriais, especialmente no 

cérebro (CAO et al., 2010, MOLNAR et al., 2009). 

A mutação referida pode igualmente causar uma doença neurodegenerativa 

progressiva do cérebro – a síndrome de Leigh. 

A mutação T8356C causa a síndrome MERRF/MELAS e é responsável por alterar 

a produção energética na mitocôndria. Embora se conheça a associação da mutação 

com a patologia, os mecanismos pelos quais esta mutação provoca os sintomas da 

mesma, ainda não estão esclarecidos. Esta alteração é normalmente detectada durante a 

infância e inclui os seguintes sinais e sintomas: vómitos, convulsões, atraso no 

desenvolvimento, miopatia, instabilidade no movimento, podendo surgir ainda, problemas 

renais e dificuldade respiratória. Os investigadores ainda não determinaram porque é que 

apenas algumas pessoas com a mutação A8344G desenvolvem os sintomas da 

síndrome de Leigh (NISHIGAKI et al., 2010, CASSANDRINI et al., 2006). 

De destacar também a mutação A8296G que substitui uma adenina por guanina 

na posição 8296 do gene MT-TK, provocando uma condição caracterizada por diabetes e 

surdez, herdados maternalmente (MIDD), prejudicando ainda o funcionamento das 

células beta do pâncreas que em situações normais produzem uma hormona chamada 

insulina. Nos indivíduos afectados, surge a diabetes quando as células beta não 
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produzem insulina suficiente para regular os níveis de açúcar no sangue de forma eficaz 

(DOBROWOLSKI et al., 2009). 

Ainda outra mutação no gene MT-TK, G8363A, é caracterizada por 

enfraquecimento do músculo cardíaco, como cardiomiopatia e por perda auditiva 

(NISHIGAKI et al., 2010).          

Seguidamente é apresentada uma tabela com algumas mutações descritas para 

este gene (Tabela 30), assim como as patologias a elas associadas.  

Tabela 30 - Gene MT-TK- Nesta tabela estão representadas apenas algumas mutações para o gene MT-TK 

e as patologias associadas a cada mutação. 

Gene Mutação Referências

A8296G Epilepsia, MERRF, diabetes DOBROWOLSKI et al., 2009

A8302T Encefalopatia STERNBERG et al., 2001

T8316C MELAS LEVINGER et al., 2004

A8326G Citopatia mitocondrial LEVINGER et al., 2004

MT-TK G8340A Intolerância exercício WIBRAND et al., 2010

A8344G MERRF, Síndrome Leigh CAO et al., 2010

A8348G Cardiomiopatia, NISHIGAKI et al., 2010

T8355C Miopatia LEVINGER et al., 2004

T8356C MERRF NISHIGAKI et al., 2010

G8363A Cardiomiopatia, surdez NISHIGAKI et al., 2010

Patologias Associadas

 

 

Gene MT-TG – localiza-se entre as posições 9991 e 10058 do genoma 

mitocondrial. Este gene é responsável por codificar o tRNAGly. Como indicado pela 

nomenclatura é responsável pela ligação a um aminoácido específico, a glicina (Gly), 

inserindo-o em determinada posição da sequência de aminoácido para formar inúmeras 

proteínas. 

A actividade da enzima pode ser influenciada por mudanças nas sequências ou 

estrutura do substrato de tRNA que contribui consequentemente para a patogenicidade. 

Uma das mutações encontradas neste gene é a A10044G, onde há a substituição de 

uma adenina por uma guanina. Esta alteração está presente em algumas cardiomiopatias 

(NISHIGAKI et al., 2010b), e possivelmente pode ser relacionada com a morte súbita 

infantil (OPDAL et al., 2004). 

Outra mutação relatada neste gene encontra-se na posição T10010C onde uma 

timina é substituída por uma citosina. Esta alteração é encontrada em algumas 
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encefalopatias onde se confirma a patogenicidade da mesma, ajudando a compreender a 

relação existente entre genótipo e fenótipo (CRIMI et al., 2004).   

Seguidamente é apresentada uma tabela com algumas mutações descritas para 

este gene (Tabela 31), assim como as patologias a elas associadas.  

Tabela 31 - Gene MT-TG - Nesta tabela estão representadas apenas algumas mutações para o gene MT-TG 

e as patologias associadas a cada mutação. 

Gene Mutação Referências

T9997C NISHIGAKI et al., 2010

A10006G Encefalopatia LEVINGER et al., 2004

T10010C SCHAEFER et al., 2008

G10014A Miopatia STERNBERG et al., 2001

A10044G OPDAL et al., 2004

Patologias Associadas

MT-TG

Cardiomiopatia Hipertrófica de Herança Materna

Encefalopatia Progressiva

Síndrome de morte súbita infantil  

 

Gene MT-TR – este gene encontra-se nas mitocôndrias e localiza-se entre as 

posições 10405 e 10469 do genoma mitocondrial. Em condições normais é responsável 

por codificar o tRNAArg. Este liga-se a um aminoácido específico, a arginina, inserindo-a 

em posições próprias para formar uma grande variedade de proteínas. 

As alterações genéticas e moleculares a nível deste gene revelam uma grande 

variedade de fenótipos na perda de audição. A mutação encontrada para esta patologia 

refere-se a T10454C que é altamente conservada para o gene tRNAArg, levando à 

alteração da estrutura deste tRNA e consequentemente modificação no resultado do seu 

metabolismo (LU et al., 2010, YOUNG et al., 2006).  

A mutação A10438G está presente em muitas das encefalopatias indefinidas, 

afectando a cadeia respiratória mitocondrial e a ultra-estrutura mitocondrial, apesar das 

mutações do nDNA parecerem interferir mais nestas patologias (UUSIMAA et al., 2004). 

A maioria das mutações patogénicas que surgem nos genes de tRNA são 

heteroplásmicas e de herança materna. A mutação G10406A no gene, leva a uma 

redução da actividade da CRM e a sintomatologia está relacionada com fraqueza 

muscular e hipotonia.  

No entanto, um estudo efectuado num paciente mostra a distribuição da mutação 

na sua família. Assim, foi calculada a percentagem desta mutação encontrada nas 

células do sedimento urinário (94%), no músculo (96%), na mucosa da bochecha (36%) e 
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no sangue (29%). No entanto não foi detectada nos tecidos acessíveis da mãe, nem dos 

irmãos e para despistar o cenário provável de padrão paterno, também se analisaram 

alguns tecidos deste, não sendo encontrada a mutação. Deste modo parece que esta 

mutação surgiu de novo neste paciente, provavelmente na embriogénese (PANCRUDO 

et al., 2007). 

Seguidamente é apresentada uma tabela com algumas mutações descritas para 

este gene (Tabela 32), assim como as patologias a elas associadas.  

Tabela 32 - Gene MT-TR- Nesta tabela estão representadas apenas algumas mutações para o gene MT-TR 

e as patologias associadas a cada mutação. 

Gene Mutação Referências

G10406A Miopatia Mitocondrial PANCRUDO et al., 2007

A10438G Encefalopatia Progressiva UUSIMAA et al., 2004

T10454C Surdez LU et al., 2010

Patologias Associadas

MT-TR

 

 

Gene MT-TS2 – este gene encontra-se nas mitocôndrias e localiza-se entre as 

posições 12207 e 12265 do genoma mitocondrial. Em condições normais é responsável 

por codificar o tRNASer. Este liga-se ao aminoácido serina 2, inserindo-o em posições 

próprias para formar uma grande variedade de proteínas. 

Algumas mutações são induzidas por aminoglicosídeos e levam ao 

desenvolvimento de surdez. Outras há que apesar de pertencerem a determinados 

haplótipos mitocondriais modulam a expressão fenotípica da doença.  

Como os haplogrupos mitocondriais podem modular a expressão fenotípica da 

mutação, os autores analisaram 43 pedigrees chineses com conjuntos distintos de 

polimorfismos mtDNA denominados de variantes mitocondriais. Dessas, identificaram a 

variante C12224T na posição 32 do gene tRNASer. Esta alteração numa região altamente 

conservada do gene, provoca uma falha no metabolismo normal do tRNA.  

Deste modo, a mutação primária A1555G (já referenciada no gene MT-RNR1) 

com a variante C12224T do haplogrupo D4 pode influenciar o aumento da penetrância de 

surdez nas famílias chinesas (LU et al., 2010). 
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O haplogrupo D está presente em 40,6% de doentes com perda auditiva e em 

apenas 25,8% no grupo controlo, sugerindo deste modo a possível influência do haplótipo 

na surdez da população chinesa (LU et al., 2010).  

Seguidamente é apresentada uma tabela com algumas mutações descritas para 

este gene (Tabela 33), assim como as patologias a elas associadas.  

 

Tabela 33 - Gene MT-TS2- Nesta tabela estão representadas apenas algumas mutações para o gene MT-

TS2 e as patologias associadas a cada mutação. 

Gene Mutação Referências

G12207A Miopatia, Encefalopatia WONG et al., 2006

C12224T Surdez LU et al., 2010

MT-TS2 G12236A Surdez LEVEQUE et al., 2007

C12258A diabetes, surdez WHITTAKER et al., 2007

G12276A CPEO CARDAIOLI et al., 2005

Patologias Associadas

 

 

Gene MT-TL2 – este gene encontra-se nas mitocôndrias e localiza-se entre as 

posições 12266 e 12336 do mtDNA.  

Em situações normais é responsável por codificar o tRNALeu. Tal como a 

nomenclatura indica, este liga-se a um aminoácido específico, a leucina (Leu) 2, 

inserindo-o em posições adequadas numa grande variedade de proteínas.  

Num estudo realizado por Nishigaki et al. no Japão, a fim de identificar mutações 

no mtDNA, foram detectados 2935 mtSNPs num total de 1419 indivíduos do Este 

Asiático. Uma das mutações descritas para este gene é a G12315A que consiste na 

substituição de uma guanina por uma adenina na posição 12315 do genoma mitocondrial. 

Esta mutação foi identificada num paciente com oftalmoplegia externa crónica 

progressiva (NISHIGAKI et al., 2010b). 

A mutação G12316A foi descrita por Cardaioli et al. em doentes que 

apresentavam oftalmoplegia externa crónica progressiva. A nova mutação encontrava-se 

em heteroplasmia, numa concentração variável em diferentes doentes, e consiste na 

substituição de uma guanina numa região altamente conservada por uma adenina na 

posição 12316 do gene tRNALeu. Pode ser considerada uma mutação patogénica por não 
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ter sido detectada em 110 pacientes com diferentes encefalomiopatias (CARDAIOLI et 

al., 2008). 

Seguidamente é apresentada uma tabela com algumas mutações descritas para 

este gene (Tabela 34), assim como as patologias a elas associadas.  

 

 

Tabela 34 - Gene MT-TL2 - Nesta tabela estão representadas apenas algumas mutações para o 

gene MT-TL2 e as patologias associadas a cada mutação. 

Gene Mutação Referências

G12294A CPEO PULKES et al., 2003

T12297C Cardiomiopatia dilatada NISHIGAKI et al., 2010b

MT-TL2 A12299C MELAS ABU-AMERO et al., 2006a

G12315A CPEO, KSS NISHIGAKI et al., 2010b

G12316A CPEO CARDAIOLI et al., 2008

A12320G Miopatia mitocondrial CHINNERY et al., 2000a

Patologias Associadas

 

 

Gene MT-TE – este gene encontra-se nas mitocôndrias e localiza-se entre as 

posições 14674 e 14742 do genoma mitocondrial. Em condições normais é responsável 

por codificar o tRNAGlu. Este liga-se a um aminoácido específico, o glutamato, inserindo-o 

em posições próprias para formar uma grande variedade de proteínas. 

Existem algumas mutações patogénicas associadas a este gene. Estas mutações 

tendem a atingir um elevado grau de heteroplasmia ou homoplasmia no músculo-

esquelético de indivíduos afectados. Apesar de manifestar um fenótipo clínico variável, 

apresenta um envolvimento constante com os músculos do esqueleto. Contudo apenas 

será destacada a mutação T14674C (Figura 22) no gene MT-TE. Esta mutação ocorre na 

posição 14674, na base discriminatória do tRNAGlu, onde o aminoácido timina é 

substituído por uma citosina. Esta citosina é a última base do terminal 3´, originando uma 

miopatia - deficiência reversível do citocromo c oxidase (HORVATH et al., 2009). 
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Figura 24 – Representação esquemática da mutação T14674C no gene tRNAGlu. 

Nos tRNAs mitocondriais, até à presente data, não foi descrita nenhuma mutação 

patogénica nesta posição crucial. Presume-se que a mutação T14674C no gene MT-TE 

prejudique a tradução mitcondrial da proteína, reflectindo-se nas fibras musculares, no 

citocromo oxidase, originada por defeitos na via respiratória dos múltiplos músculos-

esqueléticos.  

Seguidamente é apresentada uma tabela com algumas mutações descritas para 

este gene (Tabela 35), assim como as patologias a elas associadas.  

Tabela 35 - Gene MT-TE- Nesta tabela estão representadas apenas algumas mutações para o gene MT-TE 

e as patologias associadas a cada mutação. 

Gene Mutação Referências

C14680A Encefalopatia mitocondrial PANCRUDO et al., 2007a

A14687G Miopatia mitocondrial com falha respiratória BRUNO et al., 2003

MT-TE A14693G MELAS, LHON LU et al., 2010

T14696G Encefalopatia mitocondrial UUSIMAA et al., 2004

T14709C Encefalopatia, Miopatia, Diabetes MEZGHANI et al., 2010

G14724A Leucoencefalopatia mitocondrial PEREIRA et al., 2007

G14739A Intolerância ao exercício MAYR et al., 2006

Patologias Associadas
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Gene MT-TT – este gene encontra-se nas mitocôndrias e localiza-se entre as 

posições 15888 e 15953 do mtDNA.  

Em situações normais é responsável por codificar o tRNAThr. Tal como a 

nomenclatura indica, este liga-se a um aminoácido específico, a teonina (Thr), inserindo-o 

em posições adequadas numa grande variedade de proteínas.  

 As mutações em tRNAs podem originar uma deficiente síntese proteica e uma 

alteração na função mitocondrial. Um estudo recente revela como as mutações no 

mtDNA podem afectar mulheres grávidas levado à perda do feto antes que este atinja a 

idade de sobrevivência.  

Noventa e seis mulheres foram estudadas após terem perdido o seu feto antes 

das 20 semanas. As análises genéticas revelaram as seguintes mutações: A15907G, 

A15924G, G15928A e G15930A (Figura 23). 

 

Figura 25 - Representação do tRNAThr - Nesta molécula estão evidenciadas as quatro mutações referidas 

anteriormente (A15907G, A15924G, G15928A e G15930A), possivelmente relacionadas com RPL (repeated 

pregnancy loss) (SEYEDHASSANI et al., 2010). 

 

A mutação A15907G não está relacionada com qualquer doença mitocondrial, no 

entanto foi encontrada em 2% do grupo controlo. A mutação A15924G estava presente 

em 3 mulheres que perderam o feto e está ainda relacionada com outras doenças 

mitocondriais. A mutação mais comum neste estudo foi a G19528A, presente em 10 

destas mulheres. Por último, a mutação G15930, verificou-se em duas mulheres. 
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Estas perturbações resultam na disfunção celular que se torna mais evidente 

durante a fase de proliferação celular, no desenvolvimento embrionário, sendo o embrião 

mais sensível a estas alterações (SEYEDHASSANI et al., 2010). 

Seguidamente é apresentada uma tabela com algumas mutações descritas para 

este gene (Tabela 36), assim como as patologias a elas associadas.  

 

Tabela 36 - Gene MT-TT- Nesta tabela estão representadas apenas mais algumas mutações para o gene 

MT-TT e as patologias associadas a cada mutação. 

Gene Mutação Referências

A15951G LHON LI et al., 2006

MT-TT A1555G Surdez LU et al., 2010

T15942C  Hipertensão ventricular esquerda TANG et al., 2010a

Patologias Associadas

 

 

Gene MT-TP – Este gene encontra-se nas mitocôndrias e localiza-se entre as 

posições 15956 e 16023 do mtDNA.  

Em situações normais é responsável por codificar o tRNAPro. Tal como a 

nomenclatura indica, este liga-se a um aminoácido específico, a prolina (Pro), inserindo-o 

em posições adequadas numa grande variedade de proteínas.  

O gene MT-TP é um dos genes de mt-tRNA menos polimórficos, possuindo 

actualmente apenas 5 mutações descritas, como patogénicas, nas seguintes bases de 

dados de referência: www.mitomap.org e www.genpat.uu.se/mtDB, nomeadamente: 

A15965G associada à doença Parkinson (PD); C15975T associada a ataxia e surdez; 

C15990T associada à patologia Miopatia Mitocondrial (MM); G15995A e T16002C, 

ambas associadas a Citopatia Mitocondrial.  

Pozzo et al. (2009) estudaram um paciente adulto que apresentava ataxia, retinite 

pigmentosa, disartria, surdez neurossensorial e leucoencefalopatia e através de estudos 

morfológicos, bioquímicos e moleculares, identificaram uma nova mutação no gene MT-

TP, que se trata da substituição de uma guanina por uma adenina no nucleótido situado 

na posição 15975, com a seguinte designação: G15975A.  
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Os autores acreditam que esta mutação é patogénica pelas seguintes razões: 

 

• Nunca foi relatada como sendo um polimorfismo neutro e não foi detectada pelos 

autores em mais de 100 controlos; 

• Apresenta heteroplasmia que é uma característica comum de patogenicidade nas 

mutações do mtDNA; 

• A mutação encontrada neste gene é consistente com a observação histoquímica e 

com os resultados bioquímicos que mostraram uma diminuição da actividade do 

Complexo I da cadeia respiratória mitocondrial; 

• Esta alteração modifica a ligação G-C no loop TΨC do tRNA, a qual é conservada 

ao longo dos processos evolutivos, pelo que poderá ter importância funcional. 

Esta modificação pode alterar a estabilidade e/ou a estrutura secundária do tRNA. 

De facto, a mutação G15975A, ao substituir o G pelo A na posição 15975, pode 

traduzir-se em fortes efeitos negativos na função normal do tRNA, especialmente 

no que diz respeito às suas propriedades de aminoacetilação. A modificação da 

função do tRNAPro pode afectar ainda a síntese de proteínas no interior das 

mitocôndrias (DA POZZO et al., 2009).  

Seguidamente é apresentada uma tabela com algumas mutações descritas para 

este gene (Tabela 37), assim como as patologias a elas associadas.  

Tabela 37 - Gene MT-TP- Nesta tabela estão representadas apenas algumas mutações para o gene MT-TP 

e as patologias associadas a cada mutação.  

Gene Mutação Referências

C15975T Ataxia, Surdez DA POZZO et al., 2009

MT-TP G15995A Citopatia mitocondrial WONG et al., 2002

T16002C Citopatia mitocondrial SENECA et al., 2000

Patologias Associadas  

 

Gene MT-TH – Este gene encontra-se exclusivamente nas mitocôndrias e 

localiza-se entre as posições 12138 e 12206 do mtDNA. Em situações normais é 

responsável por codificar o tRNAHis. Tal Este liga-se a um aminoácido específico, a 

histidina (His), inserindo-o em posições adequadas numa grande variedade de proteínas, 

estando directamente envolvido na montagem das proteínas que realizam a fosforilação 

oxidativa. 

A primeira mutação encontrada no gene tRNAHis refere-se à mutação G12183A 

onde a alteração de uma guanina por uma adenina provoca uma alteração do aminoácido 
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resultante. A variabilidade fenotipica varia de acordo com o grau de heteroplasmia da 

mutação. Na sintomatologia pode apresentar comprometimento do ouvido interno ou da 

retina, podendo ocorrer na forma mais severa com retinopatia pirmentar, surdez 

neurosensorial, hipotrofia muscular e ataxia (CRIMI et al., 2003). 

Num pequeno número de pessoas que apresentavam a patologia MELAS, foram 

ainda identificados sintomas da doença MERRF. A esta coexistência, atribui-se a 

designação da síndrome da sobreposição MERRF/MELAS. As características desta 

síndrome abrangem vários problemas que afectam o sistema nervoso, bem como, fortes 

dores de cabeça, miopatia, perda auditiva, convulsões e perda de consciência que 

aparecem no início da idade adulta. A mutação G12147A é específica desta síndrome, 

consistindo na substituição do nucleótido guanina pelo nucleótido adenina na posição 

12147 (MELONE et al., 2004), (TAYLOR et al., 2004).  

Ainda, a mutação G12192A pode aumentar o risco de cardiomiopatia, 

caracterizam-se pelo enfraquecimento do músculo cardíaco que se torna incapaz de 

bombear o sangue eficazmente. A mutação referida foi identificada em vários adultos 

com cardiomiopatia, mas que não apresentavam outros sinais comuns às doenças 

mitocondriais, como as alterações neurológicas (MIMAKI et al., 2003).  

 

Seguidamente é apresentada uma tabela com algumas mutações descritas para 

este gene (Tabela 38), assim como as patologias a elas associadas.  

 

Tabela 38 - Gene MT-TH - Nesta tabela estão representadas apenas algumas mutações para o gene MT-TH 

e as patologias associadas a cada mutação.  

Gene Mutação Referências

G12147A MELAS/MERRF TAYLOR et al., 2004

MT-TH G12183A Retinopatia, Surdez, Hipotrofia muscular CRIMI et al., 2003

G12192A Cardiomiopatias MIMAKI et al., 2003

Patologias Associadas
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Capítulo 4 

 

Relação entre Haplogrupos 

mitocondriais e Patologias 

 

As doenças mitocondriais são patologias relacionadas com a mitocôndria que 

afectam o funcionamento normal e vital do organelo na célula. Estão associadas a um 

conjunto de alterações, resultando na falha do sistema OXPHOS, que compromete o 

sistema energético mitocondrial, traduzindo-se numa deficiente produção de ATP (CHOI 

et al., 2010). Normalmente são distúrbios difíceis de identificar porque podem assumir 

muitas formas e variar desde patologias leves a graves. A expressão fenotípica pode 

surgir logo após o nascimento do indivíduo ou apenas em idade adulta (KOFLER et al., 

2009, SEYEDHASSANI et al., 2010, VALENTE et al., 2009). 

Sendo a molécula de mtDNA bastante susceptível a mutações, podemos 

encontrar vários tipos de mutações classificadas como pontuais. A maioria é silenciosa, 

sem alterações no funcionamento da mitocôndria. No entanto, outras são denominadas 

de patológicas por afectarem genes como os que codificam tRNA, rRNA, proteínas, ou 

ainda mutações compostas por rearranjos do mtDNA (CHOI et al., 2010). A primeira 

mutação identificada e herdada matrilinearmente foi uma inserção que causou diabetes e 

surdez (WALLACE, 2005).  

Estudos recentes afirmam que as mutações patológicas do mtDNA afectam cerca 

de 1 em cada 5000 indivíduos na população mundial (CREE et al., 2009), e ainda que 1 

em cada 200 nados vivos da população possui alelos patogénicos assintomáticos 

(SCHAEFER et al., 2008). 

Os distúrbios mitocondriais surgem devido a mutações genéticas, radicais livres, 

medicação e a factores externos como alimentação, tabaco, álcool, etc. Uma das origens 

das ROS é a própria mitocôndria, onde os electrões escapam da cadeia respiratória 
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mitocondrial e reduzem o oxigénio ao anião superóxido, iniciando desta forma a geração 

de radicais livres (MIMS et al., 2006). 

Os haplogrupos estão associados à variação de nucleótidos em regiões 

específicas na sequência de mtDNA, resultando da deriva genética ou de uma selecção 

adaptada a factores ambientais externos. Nesta última década, muitos estudos foram 

efectuados a fim de avaliar a interferência dos haplogrupos nas patologias, tais como: 

doenças neurodegenerativas, cardíacas, sistémicas, cancro e até no 

envelhecimento/longevidade (FANG et al., 2010, KOFLER et al., 2009, THEODORATOU 

et al., 2010). 

 

 4.1. Doenças neurodegenerativas 

 4.1.1. Alzheimer 

É uma patologia que foi identificada pela primeira vez em 1907 pelo psiquiatra e 

neuropatologista alemão Alois Alzheimer. Caracteriza-se pela perda progressiva das 

funções intelectuais, incluindo perda de memória, linguagem, cognição, habilidades 

motoras, depressão e alucinações (ZILKA et al., 2006).  

Do ponto de vista molecular verifica-se a destruição irreversível das células 

nervosas cerebrais, em que ocorre uma acumulação de placas do peptídeo beta-amilóide 

e de emaranhados neurofibrilares.  

Esta é a doença mais comum na população idosa responsável por demência 

devido a: danos oxidativos causados pelas ROS, diminuição da função energética 

mitocondrial, toxinas ambientais e falta de neurotransmissores como a acetilcolina e a 

somatostatina, entre outros (MANCUSO et al., 2010). 

É sabido que a doença de Alzheimer (DA) pode ocorrer com maior frequência em 

algumas famílias. Esta observação, apesar de não excluir a importância dos factores 

ambientais, constitui um dos primeiros indícios de que factores genéticos podem ter 

influência no desenvolvimento da doença (ELSON et al., 2006, MANCUSO et al., 2010).  

Desta forma, o encontro de alterações no mtDNA (característica de indivíduos 

portadores da doença) poderia constituir um marcador biológico importante. A DA foi 
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associada, até ao momento, a mutações nos genes que codificam a proteína precursora 

da ß-amilóide, presenilina 1 e presenilina 2. As mutações nestes genes são responsáveis 

pela DA, em que 40% dos casos têm início precoce (eoDA) e 60% início tardio. Na DA de 

inicio tardio, verificou-se que apenas o alelo e4 do gene apoE mostrou uma forte 

associação com esta patologia (DEMARCO, 2010, KRUGER et al., 2010). 

No norte da América, nas comunidades rurais isoladas, existe um pequeno 

número de imigrantes suíços, onde o isolamento genético e a consanguinidade são 

evidentes pelo aumento de doenças monogénicas. Desde que foi proposto que uma série 

de mutações mitocondriais poderiam desencadear patologias, houve necessidade de se 

estudar esta comunidade de indivíduos relativamente à existência de uma possível 

relação entre determinadas patologias e haplogrupos mitocondriais (VAN DER WALT et 

al., 2005). 

Van der Walt e seus colaboradores, criaram dois grupos, um de doentes com 

Alzheimer e outro de indivíduos saudáveis, em que todas as variantes de SNPs foram 

analisadas. Este estudo permitiu constatar que o haplogrupo T era o mais frequente e 

que os haplogrupos J e K eram os menos incidentes, não sendo significativa a diferença 

entre os doentes estudados e o grupo controlo (VAN DER WALT et al., 2005). 

Maruszak e os seus colaboradores estudaram os haplogrupos H, I, J, K, T, U, V, 

W e X e os clusters HV, UK, TJ e IWJ, na população polaca, juntamente com dois 

mtSNPs funcionais da patologia AD, a fim de avaliar a sua eventual relação. Deste 

estudo concluíram que existe uma significativa associação entre o cluster HV e a 

patologia. No entanto, não parece existir associação entre os haplogrupos U, K, J e T 

com a patologia de Alzheimer (MARUSZAK et al., 2009). 

Na Finlândia, Krüger et al. extraíram o DNA de 128 pacientes com AD de inicio 

precoce (early-onset AD – eoAD) e de 66 pacientes com degeneração fronto-temporal 

lobular (FTLD). Os haplogrupos foram posteriormente agrupados em clusters - HV, UK, 

JT, IWX - de acordo com a sua origem filogenética. Verificou-se que o cluster IWX 

apresentou maior frequência do que os clusters HV, UK e JT em pacientes com FTLD 

relativamente ao grupo controlo. Constatou ainda que a frequência do haplogrupo W é 

superior em pacientes com FTLD do que no grupo controlo. O cluster HV parece estar 

associado ao aparecimento da patologia em doentes com idade mais avançada, onde a 

frequência do haplogrupo H se encontra mais elevada. Assim, aparentemente existe um 

risco de se desenvolver a AD em indivíduos do haplogrupo H (KRUGER et al., 2010).  
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No Irão, Fesahat e os seus colaboradores estudaram doentes com Alzheimer e 

verificaram que os haplogrupos H e U se encontravam numa percentagem superior em 

doentes, relativamente ao grupo controlo. Isto sugere a existência de uma relação entre 

estes haplogrupos e a doença (FESAHAT et al., 2007). Também na população europeia 

foi demonstrado que uma grande percentagem do sexo masculino do haplogrupo U 

possui esta patologia, ao contrário do sexo feminino, onde a percentagem de indivíduos 

com a doença é inferior (VAN DER WALT et al., 2004). 

Num estudo realizado no norte de Itália, Santoro et al. verificaram que dentro de 

40 sub-haplogrupos analisados, o haplogrupo definido como H5 era o que apresentava 

uma maior percentagem de indivíduos com a referida patologia, em particular no sexo 

feminino. Verificou ainda que os indivíduos pertencentes ao haplogrupo H5a 

apresentavam a mutação T4336C que é uma mutação referenciada para esta doença e 

que possivelmente contribuiu para o aumento da percentagem da frequência do 

haplogrupo H5 na mesma. Esta mutação encontra-se presente em maior número nos 

doentes do que no grupo controlo (SANTORO et al., 2010). 

Takasaki estudou as frequências dos mtSNPs da mesma doença na população 

idosa Japonesa, tendo verificado que os haplogrupos mais frequentes foram: G2a, B4c1 

e N9b1. Para o grupo controlo de centenários, os haplogrupos foram: M7b2, D4b2a e 

B5b. Deste modo, sendo os haplogrupos diferentes, mais análises serão necessárias 

para se estudar as variantes SNPmt de um indivíduo e a probabilidade de se tornar um 

centenário ou um doente com AD (TAKASAKI, 2009). 

A realização destes estudos em diferentes áreas geográficas do globo terrestre, 

permitem observar a variabilidade genética mitocondrial e a sua eventual relação com 

doença de Alzheimer. Os estudos realizados por alguns destes autores, mostram que o 

haplogrupo H quando presente, parece revelar uma possível associação com Alzheimer, 

mesmo quando associado a clusters. No entanto é unânime a afirmação da necessidade 

de se continuar com este tipo de estudos em diferentes países e com diferentes 

haplogrupos mitocondriais. 

 

 



79 

 

 4.1.2. Parkinson 

Descrita pela primeira vez em 1817 por James Parkinson, caracteriza-se por ser 

uma doença degenerativa do sistema nervoso central. Apesar de surgir em qualquer 

idade é mais frequente em pessoas com idade avançada, acima dos 75 anos.  

Davie analisou o mtDNA cerebral de doentes com esta patologia tendo constatado 

que não há evidência de herança materna e que o mtDNA não revelou qualquer mutação 

como delecções, rearranjos ou mutações de ponto que possam estar associadas com 

esta patologia. Os sintomas mais frequentes são: rigidez muscular, tremor em repouso, 

bradicinesia combinada com uma instabilidade postural (DAVIE, 2008). 

Como etiopatogenia provável considera-se a diminuição da dopamina (principal 

neurotransmissor) a nível dos neurónios (POOLE et al., 2010) e a grande deposição de 

corpos de Lewy no córtex cerebral, havendo uma perda de 50 a 70% da função cerebral 

por altura da morte do indivíduo, comparativamente a indivíduos saudáveis (ONOFRJ et 

al., 2010). Alguns autores referem alguns factores de risco para esta doença que são a 

exposição a produtos industriais tóxicos, o tabagismo e mutações mitocondriais 

provocadas por factores externos ambientais (DAVIE, 2008, WRIGHT WILLIS et al., 

2010). 

Driver et al. no seu estudo realizado em 2009 nos Estados Unidos da América, 

verificaram que a incidência aumentava vertiginosamente com a idade até aos 89 anos e 

diminuía na décima década de vida. A taxa de incidência recai especificamente em 

homens caucasianos mais velhos, sendo a taxa obtida cerca de 224casos/100 000 

indivíduos em cada ano. As mulheres possuem um risco de desenvolverem a doença de 

Parkinson (PD) duas vezes menor do que os homens. Curiosamente a PD em fumadores 

é bastante baixa, comparativamente com os não fumadores. Esta diferença pode ser 

explicada, não por o fumo exercer um efeito protector, mas por causar outras patologias, 

como doenças cardiovasculares, cancro e doença pulmonar que aumentam a taxa de 

mortalidade dos fumadores (DRIVER et al., 2009). 

Simon et al., estudaram em 2009 em Boston, famílias onde pelo menos um 

parente era afectado com PD, tendo-se avaliado a possível associação da patologia com 

os haplogrupos mitocondriais e o risco de transmissão materna. Os haplogrupos 

estudados no seio de 168 famílias foram: H, I, J, K, T, U, V, W, X e M. Segundo os 

autores não houve diferenças significativas na distribuição da doença pelos haplogrupos 
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nem mesmo entre famílias onde o pai apresentava PD ou em famílias em que as mães 

apresentavam a patologia. Contudo, não exclui o possível papel das variantes de ADNmt 

na doença, uma vez que esta associação pode ser identificada noutras populações 

(SIMON et al., 2010).  

Takasaki estudou em 2008 a população idosa Japonesa, utilizando mtSNPs tendo 

verificado que o haplogrupo mais frequente nesta patologia era o M7a (TAKASAKI, 

2008). Em 2009 o mesmo autor estudou novamente no Japão, a associação entre os 

haplogrupos e diferentes patologias, sendo uma delas a PD. Nessa possível relação, 

verificou que os haplogrupos e sub-haplogrupos presentes em maior percentagem na 

população idosa centenária com PD eram: M7b2, B4e e B5b. Estes resultados diferiram 

das classificações efectuadas em estudos anteriores, podendo ser úteis no diagnóstico 

inicial de várias doenças (TAKASAKI, 2009).  

Na Austrália, Mehta et al. identificaram os haplogrupos da população usando-os 

como grupo controlo e comparando-os com os haplogrupos encontrados em doentes com 

PD. Deste modo puderam concluir que não existem diferenças significativas entre os 

haplogrupos J e K, encontrados nos doentes, quando comparados com o grupo controlo. 

Assim, os haplogrupos J e K não constituem factores de risco para a doença (MEHTA et 

al., 2009). 

A associação do mtDNA com esta patologia é também suportada por estudos 

efectuados na população russa, onde os polimorfismos associados ao haplogrupo H 

parecem ser um factor de risco na PD. Pelo contrário o cluster UK parece exercer um 

efeito protector contra a doença (KHUSNUTDINOVA et al., 2008).   

A avaliação de haplogrupos e sub-haplogrupos com a PD foi de igual forma 

realizada por Gaweda-Walerych et al. na população polaca, onde concluíram que o 

haplogrupo J está associado a um baixo risco da doença no sexo masculino. O sub-

cluster K1a encontra-se com maior frequência no grupo controlo, enquanto o K1c é mais 

frequente nos pacientes com Parkinson. Nas sub-linhagens U4, U5a1, K, J1c e J2 parece 

existir o suposto efeito protector contra a doença. Neste estudo verifica-se a importância 

da estratificação da população em sub-haplogrupos ou por sexos, que poderá ajudar na 

avaliação do envolvimento de determinadas sub-linhagens do mtDNA nas doenças 

(GAWEDA-WALERYCH et al., 2008). 
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Em 2008, em Creta, o autor Latsoudis e os seus colaboradores estudaram a 

população referente a esta ilha, tendo incluído no seu estudo apenas indivíduos de 

origem cretense com progenitores de pelo menos 3 gerações nativas de ambos os 

parentes, a fim de evitar o mais possível uma heterogeneidade genética. Deste modo, 

afirmaram não ter encontrado qualquer associação entre os haplogrupos estudados e a 

PD, apesar de haver sub-representação para os haplogrupos J, T, U, e I e do super-

cluster UKJT no grupo de pacientes, comparativamente aos controlos (LATSOUDIS et al., 

2008). 

Ghezzi et al. no estudo realizado em 2005 avaliaram a distribuição dos 

haplogrupos J e K na população italiana com PD, tendo concluído que os haplogrupos J e 

K possivelmente exercem um efeito protector contra a doença na população italiana. O 

polimorfismo A10398G no gene ND3, presente nos haplogrupos J e K da população 

europeia, é referido por exercer um efeito protector contra a PD (GHEZZI et al., 2005).  

O baixo risco para a doença no supercluster HVKU relativamente ao JTIWX, deve-

se à presença do KU, por este ter menos alterações no mtDNA. Estas alterações no 

mtDNA de alguns haplogrupos, podem modular a CRM e a produção de ATP ou a 

produção de ROS. Estes efeitos exercem um papel favorável ao desenvolvimento da PD 

ou de protecção. O cluster KU é o que tem menos alterações nos genes do ND do 

Complexo I da CRM e por isso, menos produção de ROS o que justifica um menor risco 

para desenvolver PD (GHEZZI et al., 2005).   

Nestes estudos não é possível estabelecer uma relação entre os haplogrupos e a 

doença de Parkinson, pois os estudos existentes são escassos. Apenas dois estudos 

referem que o haplogrupo J parece exercer um efeito protector para esta patologia. No 

entanto, em relação aos restantes haplogrupos, são necessários mais estudos para 

conhecer qual o tipo de relação existente entre estes e Parkinson. 
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 4.1.3. Encefalopatia mitocondrial, acidose láctica e 

acidentes cerebrovasculares (MELAS) 

A MELAS é uma das doenças mitocondriais multisistémicas, melhor definida. 

Caracteriza-se por atraso de crescimento, convulsões, acidente vascular cerebral (AVC) 

e que podem progredir para encefalopatia progressiva e acidose láctica. Pode ainda 

apresentar enxaquecas, depressão, cardiomiopatia e diabetes. Está habitualmente 

associada à mutação A3243G do mtDNA no gene tRNALeu ou às mutações A3253G, 

C3256T, T3271C e T3291C, podendo surgir tanto em homoplasmia como em 

heteroplasmia. Cerca de 80% dos pacientes com MELAS tem a mutação pontual na 

posição 3243 do genoma mitocondrial. As alterações no genoma mitocondrial das células 

endoteliais de vasos cerebrais são provavelmente a base dos episódios isquémicos e 

enxaquecas. Embora esta doença seja habitualmente de herança matrilinear, existem 

casos esporádicos (SPROULE et al., 2008). 

Apesar de ser uma das doenças melhor definidas, os estudos que a relacionam 

com os haplogrupos mitocondriais, são ainda muito escassos. A relação entre a presença 

da mutação A3243G e os haplogrupos europeus, não tem sido descrita, pelo que 

continua a ser uma área que deve ser explorada (DELGADO-SANCHEZ et al., 2007).  

Assim, com intuito de encontrar uma associação entre a doença e os haplogrupos 

mitocondriais, foi estudada uma criança em Espanha que apresentava a sintomatologia 

de MELAS. O estudo consistiu na análise de mutações em toda a molécula de ADNmt. 

Neste estudo foi encontrada a mutação A3242G na doente e nos familiares relacionados 

com a linha materna (mãe e seis irmãos todos assintomáticos). O haplogrupo encontrado 

foi o B2, sendo a variabilidade das manifestações clínicas nos restantes membros da 

família, resultantes das diferentes percentagens de heteroplasmia que na paciente era 

maior (DELGADO-SANCHEZ et al., 2007). 

 

Ainda em Espanha foram estudados 35 indivíduos com a mutação A3243G 

através de amostras de sangue periférico e de tecido muscular. Desta análise verificou-se 

a existência de diferentes haplogrupos, estando o haplogrupo H representado em maior 

número, seguindo-se uma representação decrescente dos haplogrupos V, K, U6, U8b, W, 

M8 e L2a, T, J, U2a, U5 e X, respectivamente. Estas frequências são idênticas às 

verificadas na população espanhola. O haplogrupo mitocondrial H é o mais comum em 
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toda a população Europeia e é o mais representado neste estudo, estando em 48,6% de 

toda a população estudada. 

Comparando a distribuição dos haplogrupos do grupo de indivíduos com MELAS e 

o grupo controlo, não há evidência de qualquer relação entre patologia e os haplogrupos 

(TORRONI et al., 2003).  

A mutação A3243G segue as características evolutivas esperadas sob selecção 

negativa forte, ou seja, o tempo de sobre-vida da mutação é reduzido. O haplogrupo do 

mtDNA não exerce qualquer modulação na expressão fenotípica da mutação, estando 

esta dependente do grau de heteroplasmia da mutação e da possível interveniência de 

genes nucleares. 

 

Para além de não ser possível estabelecer uma relação entre haplogrupos e a 

doença, a frequência observada em doentes foi equivalente à encontrada na população 

Espanhola. Assim, torna-se importante dar continuidade a este tipo de estudos a fim de 

avaliar uma eventual relação. 

 

 4.2. Doenças cardíacas 

 4.2.1. Cardiomiopatia  

A cardiomiopatia é definida como uma doença do músculo cardíaco. 

Habitualmente as manifestações clínicas e genéticas são heterogéneas. Quando se trata 

de origem genética esta pode afectar tanto genes nucleares, como mitocondriais, 

responsáveis pela fosforilação oxidativa. Todos os órgãos que requerem maior energia, 

como o cérebro, o coração e os músculos são mais vulneráveis às consequências desta 

alteração (HOLMGREN et al., 2003).  

Esta patologia pode estar associada a uma deficiência a nível da CRM, mais 

especificamente nos Complexos I e IV. Em diferentes estudos a mutação A3243G é 

referida como podendo estar associada a miopatia mitocondrial (NAN et al., 2002) (MA et 

al., 2009). 

Castro desenvolveu um estudo em Espanha com indivíduos que sofriam de 

cardiomiopatia. O estudo consistia na comparação das frequências dos diferentes 
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polimorfismos mitocondriais com haplogrupos entre doentes e o grupo controlo. Deste 

modo concluiu que o haplogrupo T definido pelo polimorfismo 13368A está 

significativamente relacionado com o risco de desenvolver cardiomiopatia. Assim, a 

variação genética mitocondrial pode contribuir significativamente para desenvolver 

cardiomiopatia (CASTRO et al., 2006).  

Na cardiomiopatia, e neste estudo em particular, o haplogrupo T está relacionado 

com a doença. No entanto, a maioria dos estudos centram-se sobretudo na área da 

cadeia respiratória mitocondrial, no défice da actividade dos complexos. Por isso verifica-

se uma grande lacuna em estudos que associem haplogrupos mitocondriais com a 

doença e que seria interessante investigar. 

 

4.2.2. Acidente Vascular Cerebral Isquémico  

O Acidente Vascular Cerebral Isquémico (AVC isquémico) é uma das principais 

causas de morte e de incapacidade grave a nível mundial. Vários factores de risco podem 

contribuir para o aparecimento da doença como o tabagismo, diabetes, a hiperlipidémia 

assim como factores ambientais e genéticos. Alguns estudos afirmam existir uma relação 

com o sexo do indivíduo, havendo uma incidência duas vezes maior no sexo feminino do 

que no sexo masculino (CHINNERY et al., 2010). 

As variações nas sequências de nucleótidos de cada haplogrupo podem afectar o 

funcionamento e estabilidade mitocondrial, como exemplo a CRM, levando a uma maior 

produção de radicais livres, que poderá implicar um AVC isquémico. 

O primeiro estudo efectuado na população europeia (em Portugal) foi realizado 

por Rosa et al. em 2008, onde avaliaram a relação entre haplogrupos mitocondriais e 

AVC na população portuguesa. Consistiu em dois grupos de indivíduos, 534 com AVC e 

499 indivíduos saudáveis. Desta análise, verificou-se que o haplogrupo H1 se encontrava 

em 20% da população europeia e seria um possível protector contra a doença, enquanto 

os haplogrupos pré-HV/HV e U seriam um haplogrupo de risco para a mesma patologia. 

No entanto, outros estudos em diferentes populações serão relevantes para atestar esta 

relação (ROSA et al., 2008). 

Chinnery realizou um estudo em Oxford em Maio de 2010 que incluía indivíduos 

que tiveram AVC ou enfarto agudo do miocárdio. Em todos eles estudou a variabilidade 
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genética mitocondrial, tendo encontrado os seguintes haplogrupos europeus: H, J, T, U, 

K, M, I, V, W e X. Os resultados mostram que o sub-haplotipo K tem um baixo risco de 

contrair AVC ou enfarte agudo do miocárdio na população do Reino Unido, 

comparativamente com o grupo controlo de indivíduos saudáveis, ou comparativamente 

com outro grupo controlo de doentes com síndromes coronários agudos. A frequência 

dos restantes haplogrupos não diferiu significativamente entre pacientes e grupos 

controlo. Apesar disto, o autor afirma que a variação genética do mtDNA pode ser um 

factor de risco específico para esta patologia (CHINNERY et al., 2010).  

Na população dinamarquesa, foram estudados 9254 indivíduos sendo 90% 

descendentes do norte da Europa. Este estudo relacionou o risco de doenças 

cardiovasculares e outras doenças com os haplogrupos mitocondriais. O haplogrupo que 

teve uma maior frequência foi o H (45,9%), seguido dos haplogrupos U (15.9%), T 

(9.1%), J (9.1%), K (6.2%), V (4.5%), W/I (3.8%) e Z (3.5%). No entanto, apesar da 

amostragem deste estudo ser relativamente grande, os autores não encontraram 

qualquer relação entre os haplogrupos mitocondriais e a doença isquémica 

cardiovascular (BENN et al., 2008). 

Estes três estudos parecem evidenciar que o haplogrupo H se encontra em maior 

número entre os doentes. No entanto, uma frequência equivalente é também encontrada 

na população, não sendo por isso possível concluir qual o tipo de relação entre os 

haplogrupos mitocondriais europeus e o AVC. Deste modo torna-se necessário dar 

continuidade a estes estudos. 
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  4.3. Doenças oculares  

 4.3.1. Glaucoma 

O glaucoma abrange um conjunto de patologias que afectam o nervo óptico 

podendo levar a uma perda progressiva, muitas vezes irreversível, da visão, não 

apresentando sinais de alerta. O desenvolvimento da doença está habitualmente 

associado a um aumento da pressão intra-ocular e/ou a um aumento do humor aquoso, 

podendo evoluir para cegueira (ALLINGHAM et al., 2009). 

Nos Estados Unidos da América o glaucoma afecta cerca de 2 milhões de 

pessoas dos quais 120 mil já perderam a visão como resultado da progressão desta 

doença. Nos descendentes africanos o glaucoma é a primeira causa de perda de visão 

(WILLIAMS et al., 2010).  

Várias desordens mitocondriais podem estar na origem de glaucoma, como o 

aumento de ROS, catalase e glutationa peroxidase - presentes no humor aquoso - 

contribuindo deste modo para um aumento da pressão intra-ocular ou para a apoptose 

das células ganglionares da retina (ABU-AMERO et al., 2006, FERREIRA et al., 2009, 

2004). Uma redução da função da CRM foi observada em doentes com glaucoma, 

quando comparados com indivíduos saudáveis da mesma faixa etária. Vários estudos 

demonstram que a herança matrilinear tem um papel fundamental no glaucoma, onde se 

verifica uma história maternal familiar de glaucoma (ZEGERS et al., 2008). 

Mais de 90% da população europeia pertence aos haplogrupos mitocondriais H, 

V, U, K, J, T, W, I e X que reflectem diferentes polimorfismos e possivelmente várias 

diferenças nas funções mitocondriais.  

Wolf et al., estudaram dois grupos de doentes da população alemã. Um dos 

grupos era constituído por 272 pacientes com tensão ocular normal mas apresentando 

glaucoma de ângulo aberto, que se deve a um aumento da pressão intra-ocular. O outro 

grupo de 157 pacientes apresentava glaucoma de esfoliação que se caracteriza por um 

depósito fibrilar anormal na lente e no epitélio da íris. O grupo controlo era constituído por 

249 indivíduos que não apresentavam sintomas de nenhum tipo de glaucoma. Os dez 

maiores haplogrupos europeus (HV, H, I, J, K, T, U, V, W e X) estavam representados em 

ambos os grupos de doentes e no grupo controlo. A frequência do haplogrupo U 

encontrava-se sub-representada em ambos os grupos de pacientes, enquanto o 
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haplogrupo T se encontrava melhor representado numa percentagem de 14,7% quando 

comparado com o grupo controlo 10,8%. Apesar do SNP encontrado, parece pouco 

provável que apenas esta alteração seja responsável por alterar a eficiência energética a 

ponto de desenvolver a patologia. Assim, apesar da amostragem do haplogrupo U ser 

reduzida neste estudo e quase metade da população alemã pertencer ao haplogrupo H, 

parece que os indivíduos com haplogrupo U têm menor probabilidade de contrair 

glaucoma de esfoliação, comparativamente à restante população estudada (WOLF et al., 

2010). 

Na Arábia Saudita, Abu-Amero et al., estudaram indivíduos com glaucoma, 

através da sequenciação de todo o genoma da molécula de mtDNA. 

Os haplogrupos mitocondriais euroasiáticos estudados foram: H, HV, pré-HV, T, J, 

U, K, W, I, V, X, e M. A amostragem consistia em 107 indivíduos com diferentes tipos de 

glaucoma [49 indivíduos com glaucoma primário de ângulo aberto (POAG), 29 indivíduos 

com glaucoma primário de ângulo fechado (PACG), e 29 indivíduos com glaucoma de 

pseudoesfoliação (PEG)] e 552 controlos. Não houve diferenças estatisticamente 

significativas entre pacientes e controlos em todos os haplogrupos mitocondriais 

testados. Após comparação da distribuição dos diferentes haplogrupos nos diferentes 

tipos de glaucoma, verificou-se não existir diferença estatisticamente significativa entre 

pacientes e indivíduos do grupo controlo. À excepção do haplogrupo mitocondrial pré-HV 

que é o segundo haplogrupo mitocondrial mais comum na população saudita, e apesar 

de a amostragem ser pequena, os indivíduos do haplogrupo préHV1 possuem um 

elevado risco de desenvolverem PACG, sendo esta, uma associação estatisticamente 

significativa. Assim, parece existir uma associação entre um haplogrupo mitocondrial 

específico e um determinado tipo de glaucoma. No entanto, esta amostragem é pequena 

numa população relativamente homogénea, sendo necessários mais estudos para 

confirmar esta conclusão (ABU-AMERO et al., 2008). 

Estes dois estudos demonstram a possibilidade de existir uma associação entre 

haplogrupos mitocondriais e glaucoma: o haplogrupo T na população alemã, e o 

haplogrupo pré-HV em árabes. No entanto, devido ao número limitado de estudos não é 

possível definir essa relação, sendo necessária a continuação destas análises em mais 

populações. 
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 4.3.2. Neuropatia Óptica hereditária de Leber  

Foi em 1871 que Theodor Leber, professor de oftalmologia, descreveu pela 

primeira vez a doença neuropatia óptica hereditária de Leber (LHON). Caracteriza-se por 

ser uma doença rara, originada pela degeneração dos nervos ópticos levando a uma 

perda aguda ou subaguda da visão central com o desenvolvimento dos sintomas num 

olho, progredindo rapidamente em poucos dias para o outro olho (ZOU et al., 2010). 

Esta doença deve-se fundamentalmente a mutações pontuais no genoma 

mitocondrial sendo habitualmente o Complexo I da CRM o mais afectado. É uma doença 

de herança materna e cerca de 95% dos doentes apresentam uma das seguintes 

mutações primárias mais comuns: a transição G11778A no gene ND4, a transição 

T14484C no gene ND6 e a transição G3460A no gene ND1 (GRAZINA et al., 2007, YU-

WAI-MAN et al., 2008a). A maioria destas mutações são homoplásmicas ao contrário do 

que acontece com outras doenças mitocondriais. As mutações em heteroplasmia afectam 

as famílias, tendo estas, uma menor penetrância da doença. 

A ocorrência da mutação T3394C no gene ND1 nos indivíduos com a patologia 

indica que esta mutação está envolvida na patogenia da LHON, sendo as mutações 

secundárias de LHON, como as T4216C no gene ND1 e G13608A no gene ND5, 

insuficientes para produzir o fenótipo. Por outro lado, a ausência de mutações 

secundárias no mtDNA em 24 famílias chinesas com LHON, mostrou uma baixa 

penetrância da doença (ZHANG et al., 2010b).  

A patologia pode surgir em qualquer idade, mas habitualmente apresenta 

manifestações entre os 15 e os 35 anos, tendo uma maior incidência em homens. 

Contudo, nem todos os indivíduos com estas mutações desenvolvem a doença. 

Efectivamente, parecem existir outros factores genéticos e/ou ambientais que contribuem 

para o seu desenvolvimento. Algumas famílias com LHON têm associadas outras 

patologias. 

Segundo os autores Zhang et al., as variantes mitocondriais/haplotipos e as 

mutações primárias podem influenciar a penetrância e expressividade da patologia. Nas 

famílias europeias, o risco de manifestarem LHON aumenta quando as mutações 

G11778A e T14484C estão presentes em simultâneo com o haplogrupo J; quando a 

mutação G3460A se encontra presente no haplogrupo K e diminui quando a mutação 

G11778A se encontra no haplogrupo H. No caso das famílias chinesas, o risco é 
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significativamente maior quando a mutação G11778A está presente no haplogrupo 

M7b1`2; pelo contrário, no haplogrupo M8a tem um efeito protector. As mutações T4216C 

e G13708A em associação com as mutações G11778A e T14484C aumentam a 

penetrância e expressividade da doença (ZHANG et al., 2010b). 

Em quatro famílias chinesas com LHON as idades de inicio para a deficiência 

visual variaram entre 18 e 30 anos, sendo a razão entre homens e mulheres afectados: 

3,0; 3,0; 3,1 e 2,3 respectivamente. As análises moleculares dos genomas mitocondriais 

de cada membro destas famílias foram realizadas com sangue periférico. Onde se 

identificou a conhecida mutação G11778A que surge próximo da homoplasmia e um 

conjunto de variantes distintas, pertencente ao haplogrupo asiático M9a. Uma das 

variantes, a T3394C causada pela substituição de uma Timina por uma Citosina numa 

região altamente conservada, encontra-se nos haplogrupos C4a, M9a, D4g e J1, tendo 

sido associada a famílias com baixa penetrância de LHON, surdez e desordens 

metabólicas. No entanto, a presença de ambas as mutações parece contribuir para uma 

maior penetrância da doença nestas quatro famílias, comparativamente a outras famílias 

com apenas G11778A. Deste modo, o haplogrupo específico M9a possui a variante 

T3394C que parece modular a expressão fenotípica da LHON associada à mutação 

G11778A nestas famílias (ZHANG et al., 2010b). 

A penetrância da perda visual nestas famílias chinesas com a mutação T3394C é 

significativa (44%) comparativamente com outras 16 famílias onde a penetrância é de 

apenas 26,5%. A deficiente actividade do Complexo I, originada pela mutação G11778A 

no gene ND4, pode-se acentuar com a presença da mutação T3394C. Desta forma, a 

variante T3394C do haplogrupo M9a em conjunto com a mutação G11778A pode 

contribuir modificando o fenótipo da doença LHON nestas quatro famílias estudadas 

(ZHANG et al., 2010b). 

O mesmo autor realizou ainda, outro estudo com 4 famílias chinesas com LHON. 

No estudo de 83 indivíduos da linha materna, apenas trinta e um manifestaram uma 

perda visual severa (20 homens e 11 mulheres). A idade média de inicio dos sintomas foi 

de 22 anos. Notavelmente, a penetrância da doença nestes indivíduos era superior 

comparativamente ao pedigree de outras 11 famílias com apenas a mutação G11778A no 

gene ND4. A análise molecular identificou esta mutação e umas variantes pertencentes 

aos haplogrupos analisados, M10a e M7c2. Dessas, a variante T14502C que consiste na 
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substituição de uma Timina por uma Citosina, numa região altamente conservada, no 

gene ND6, tem sido associada a LHON em famílias com baixa penetrância de LHON. 

Nestas famílias, a expressão fenotípica provocada pela mutação G11778A, foi 

agravada com a presença da variante T14502A (ZHANG et al., 2010a). 

Um estudo realizado por Qu et al., relacionou o papel dos haplogrupos 

mitocondriais no desenvolvimento de LHON, associados à mutação T14484C no gene 

ND6 nas famílias chinesas. A expressão fenotípica de 10 famílias chinesas, 

apresentaram uma baixa penetrância de perda visual (10%), num total de 114 parentes 

matrilineares. A média de idades de inicio da perda visual foi de 19 anos. As análises 

moleculares identificaram a mutação homoplasmica T14484C e um conjunto distinto de 

variantes que pertencem aos haplogrupos mitocondriais asiáticos B5b, D4, D4g1b, G3a2, 

R11, R11a, N9a e Z3. No entanto as mutações secundárias no mtDNA relacionadas com 

LHON não se observaram nestas famílias. 

A baixa penetrância da perda visual nestes indivíduos chineses é um forte 

indicativo de que a mutação T14484C, por si só é insuficiente para originar o fenótipo 

clínico. Estes haplogrupos em conjunto com a mutação T14484C, não desempenham um 

papel importante na expressão fenotípica da mutação nestas famílias com pouca 

penetrância da doença (QU et al., 2010).  

A mutação primária G3460A surge numa percentagem muito baixa (apenas 1%) 

na China, em doentes com LHON. A penetrância da doença em indivíduos com a 

mutação G3460A é inferior quando comparada com doentes que tenham a mutação 

G11778A. YU et al., estudaram 6 pacientes com LHON sem qualquer parentesco entre 

eles. A penetrância global de quatro famílias com a mutação G3460A foi 

substancialmente inferior, comparativamente com famílias com a mutação G11778A 

verificada em estudos anteriores.  

Nos seis pacientes com a mutação G3460A deste estudo, apenas um deles 

apresenta uma heteroplasmia acima de 40%. A penetrância revelou-se também inferior 

comparativamente com as restantes famílias com a mutação em homoplasmia. Este 

padrão parece ser consistente com a alegação de que a carga da mutação G3460A 

influência a expressão clínica de LHON. 

O ADNmt destas seis linhas maternas, foi sequenciado identificando-se diferentes 

haplogrupos: B4d1, F2, A5b, M12a, D4b2b e D4b2. Este resultado sugere que a mutação 
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G3460A, bem como a G11778G podem ter múltiplas origens na população chinesa, 

sendo a razão da baixa ocorrência da mutação G3460A ainda desconhecida 

Deste modo, verificou-se que a mutação G3460A surge independentemente do 

haplogrupo mitocondrial nas famílias chinesas e que o grau de heteroplasmia desta 

mutação parece influenciar a expressão da doença. Para além disso, não há evidência de 

mutações potenciais secundárias que pudessem afectar ou estarem associadas com a 

penetração de LHON nestes seis indivíduos. O tamanho reduzido da amostragem deste 

estudo, não permitiu ao autor identificar qualquer associação entre a doença e os 

haplogrupos. (YU et al., 2010).  

Uma recente meta-análise foi realizada na Europa por Yu-Wai-Man e seus 

colaboradores, envolvendo 159 pedigree com LHON. Neste estudo observaram que o 

risco da perda visual é maior quando as mutações G11778A e T14484C estão presentes 

nos indivíduos pertencentes ao haplogrupo J, bem como a presença da mutação G3460A 

no haplogrupo K. Por outro lado a presença da mutação G11778A no haplogrupo H tem 

um risco inferior/protector da perda visual. Estas mutações provocam alterações de 

aminoácidos que se reflectem na estabilidade dos elementos dos complexos 

mitocondriais. Desta forma, as mutações juntamente com o haplogrupo podem modular o 

desempenho da OXPHOS, reflectindo-se mais a nível cerebral e muscular (YU-WAI-MAN 

et al., 2009)  

Em 2009 no Brasil, Chicani et e al., estudaram uma família com 328 elementos e 

definiram o pedigree da LHON. Na análise do mtDNA verificaram que a mutação 

G11778A estava presente em homoplasmia no haplogrupo J, sendo esta, responsável 

pela doença. Neste estudo, demonstraram ainda a influência dos factores de risco como 

o tabaco e o álcool no desenvolvimento da doença em alguns membros afectados. Os 

outros elementos desta família demonstraram ser portadores da mutação, não referindo 

qualquer problema visual, apesar de existirem alterações nos exames realizados 

(CHICANI et al., 2009). 

Hudson et al., estudou indivíduos da Europa com LHON. Desse estudo concluiu 

que quando a mutação T14484C se encontrava presente no haplogrupo J, aumentava o 

risco da perda visual, mais precisamente no subhaplogrupo J1. O mesmo acontecia com 

a mutação G11778A no mesmo haplogrupo, sobretudo no subhaplogrupo J2, sendo o 

risco reduzido no haplogrupo H com esta mutação. No entanto, quando a mutação 

G3460A está presente no haplogrupo K aumenta o risco da perda visual destes. 
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Assim, verificou-se que dois haplogrupos próximos (J1 e J2) apresentaram 

diferentes manifestações, sobre duas mutações mais comuns de LHON, levando a uma 

maior penetrância da doença quando as mutações G11778A e T14484C se encontravam 

presentes. Para além disso, verificou-se ainda que apenas 1 pedigree apresentou a 

mutação T14484C com uma baixa penetrância de LHON no haplogrupo H, o mesmo não 

aconteceu com a mutação G11778A no mesmo haplogrupo. A mutação G3460A foi a 

menos comum neste estudo.  

Neste estudo, os autores afirmavam que o sexo masculino apresenta um risco 

5,41 vezes maior que o sexo feminino de contrair LHON. Acrescenta ainda que a 

heteroplasmia foi associada a uma a diminuição de risco de 0;37% comparativamente à 

homoplasmia. As variações SNP dos haplogrupos, num mesmo gene, podem alterar a 

susceptibilidade deste, para o desenvolvimento da patologia, através de uma interacção 

gene-factores ambientais, ou em alternativa, a própria mutação pode ser responsável 

pela doença. (HUDSON et al., 2007). 

Já em 2006 Carelli et al., no estudo realizado com doentes italianos, afirmaram 

existir uma associação entre o haplogrupo J e as mutações na posição 11778 do gene 

MT-ND4 e na posição 14484 no gene MT-ND6. Principalmente a mutação 11778 para o 

haplogrupo J1e J2 e a mutação 14484 para o haplogrupo J1 (CARELLI et al., 2006). 

Nestes estudos podemos concluir que as mutações mais frequentes na população 

asiática, associada a LHON são a G11778A e T14484C. Estas ocorrem numa frequência 

bastante superior em relação à mutação G3460A. Algumas das variantes de haplogrupos 

quando associadas a uma destas mutações primárias, parecem aumentar a penetrância 

da doença funcionando como uma variante “patogénica”. Por exemplo a variante T3344C 

no haplogrupo M9a e a variante T14502C nos haplogrupos M10a e M7c2.  

Na população europeia, o haplogrupo J parece aumentar a penetrância da 

doença, principalmente na presença das mutações G11778A e T14484C e o haplogrupo 

K na presença da mutação G3460A. O haplogrupo H apresenta um risco inferior na 

penetração da doença, principalmente na presença da mutação G11778A. 

Concluindo, estes estudos demonstram que a penetrância da doença parece 

depender tanto da presença das mutações primárias de LHON como das variantes de 

alguns haplogrupos mitocondriais que modulam a actividade do complexo I resultando no 

fenótipo da doença. 
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 4.3.3. Miopia 

A miopia ou hipometropia é uma anomalia visual caracterizada por uma 

focalização dos objectos antes de chegar à retina, provocando uma visão desfocada de 

imagens à distância. Pode ser devido a um aumento da distância ente a retina e a 

córnea, ou devido a uma curvatura córneana excessiva. 

Estudos referem que a grande etiologia na maior parte das vezes é hereditária, 

principalmente em miopias acentuadas, podendo surgir devido à combinação de factores 

genéticos e factores externos, como trabalhar com equipamentos luminosos e o stress 

(NAIGLIN et al., 1999). A miopia está frequentemente associada com a degeneração da 

retina que é fortemente sensível aos efeitos do stress oxidativo, a delecções a nível do 

genoma mitocondrial alterando deste modo o seu consumo energético, para além da sua 

exposição à luz. No entanto, também é referido uma grande participação genética nuclear 

principalmente em miopias de elevada grau (MUTTI et al., 2007, ZHANG et al., 2005). 

Foi realizado um estudo na China com intuito de investigar a eventual associação 

entre a miopia e sua distribuição numa população chinesa. O estudo consistiu numa 

amostragem total de 192 estudantes, divididos em dois grupos: 96 indivíduos com miopia 

moderada a elevada e outro grupo com 96 sem sintomas de miopia.   

Os haplogrupos identificados na população chinesa foram os haplogrupos D, B, F, 

e M7. A distribuição entre o grupo de doentes e o grupo controlo, demonstrou não haver 

diferença estatística, pois foram semelhantes na distribuição de haplogrupos 

mitocondriais, não demonstrando associação estatisticamente significativa entre a 

doença e os haplogrupos estudados (WANG et al., 2010).  

Devido à escassez de estudos nesta área com esta patologia, mais pesquisas são 

necessários para averiguar esta eventual associação, nas diferentes populações do globo 

terrestre. 
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 4.4. Doenças Sistémicas 

 4.4.1. Diabetes mellitus tipo 2 

A diabetes mellitus tipo 2 (T2DM) pertence a um grupo de doenças metabólicas 

caracterizada por níveis elevados de glicose no sangue devido a uma insuficiente 

secreção de insulina ou a deficiente acção da insulina sobre as células do organismo. Em 

qualquer dos casos a insulina existente é insuficiente face aos níveis de glicose 

presentes no sangue. 

As células beta do pâncreas dependem de ATP resultante da OXPHOS para a 

secreção de insulina. Uma mutação mitocondrial que afecte a síntese de uma das treze 

proteínas responsáveis pela fosforilação oxidativa compromete a produção de ATP e 

consequentemente a síntese de insulina. Essas mutações pontuais (ex: 3243Arg) são 

herdadas da molécula de mtDNA materna tendo os seus descendentes uma 

predisposição para desenvolver esta patologia (CHINNERY et al., 2007). 

Este tipo de diabetes surge na maioria dos casos em idade adulta, por volta dos 

40 anos de idade. Embora, hoje em dia seja cada vez mais frequente na adolescência 

havendo uma predisposição genética para a doença. 

Feder et al., estudaram um grupo de 1055 indivíduos de Israel com T2DM que 

depois de analisada toda a variabilidade de haplogrupos mitocondriais presentes, dividiu 

o grupo de T2DM em dois grupos distintos:  

O grupo A, que por sua vez foi dividido em três grupos: filhos de pai diabético, 

filhos de mãe diabética e por último, um grupo com indivíduos que tivessem ambos os 

pais com diabetes.  

O grupo B consistiu num grupo de indivíduos sem qualquer parente com T2DM. O 

autor pretendeu com este estudo estatístico, avaliar a contribuição do mtDNA para a 

T2DM envolvendo factores genéticos. Para isso analisou a distribuição dos haplogrupos 

do mtDNA nos diferentes grupos, tendo em conta o estado de diabetes dos pais dos 

pacientes, controlando assim a participação de outros factores genéticos. 

Este estudo revelou existir uma associação entre o haplogrupo J1 e T2DM, 

dependendo do estado de diabetes dos pais. Desta forma parece existir uma componente 
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hereditária associado aos pais, independente do sexo, mas dependente do grau de 

diabetes dos mesmos. Isto sugere uma alteração a nível do genoma nuclear que deverá 

ser estudada juntamente com outros factores genéticos. No grupo A, a percentagem de 

diabéticos com a mãe diabética, é três vezes superior ao número do grupo de doentes 

com o pai diabético. Este padrão foi independente do haplogrupo a que cada indivíduo 

pertence, seja J1 ou não.  

Deste modo, pode-se concluir que houve pouca ou nenhuma contribuição 

diferencial de sexos na distribuição do haplogrupo J1 entre os diferentes elementos da 

população. A frequência do haplogrupo J1 varia entre o grupo controlo e o grupo de 

doentes. Esta variação não foi encontrada entre os três diferentes grupos de diabéticos 

estudados, o que leva a concluir que o factor modulador do haplogrupo J1 associado a 

T2DM é herdado da mãe (FEDER et al., 2009). 

Kofler et al., em 2009 estudaram um grupo de indivíduos caucasianos europeus 

com diabetes e sem T2DM associada a retinopatia e arteriosclerose vascular. A 

frequência de haplogrupos (H, U, J, T, K, W, V, I e X) entre doentes foi comparada com a 

frequência do grupo controlo. O grupo consistiu em 227 indivíduos dos quais 149 

possuíam retinopatia diabética e 78 sem retinopatia diabética. As frequências de 

haplogrupos entre pacientes com retinopatia e sem retinopatia diabética foram 

comparadas verificando-se que o haplogrupo T estava em maior percentagem entre os 

doentes com retinopatia diabética (12,1%) do que no grupo controlo (5,1%). Deste modo, 

neste estudo parece existir uma associação genética entre haplogrupos e estas 

patologias. A presença do haplogrupo T pode estar associada ao aumento do stress 

oxidativo e consequentemente os indivíduos com este haplogrupo podem estar mais 

vulneráveis a danos oxidativos, do que indivíduos portadores de outros haplogrupos 

(KOFLER et al., 2009).  

A retinopatia diabética pode ser uma das complicações T2DM. Assim, neste 

estudo verifica-se uma forte associação entre o haplogrupo mitocondrial T e a presença 

de retinopatia diabética (KOFLER et al., 2009). 

Yutaka Nishigaki e os seus colaboradores construíram uma base de dados com 

os diferentes mtSNP do seu estudo, realizado em indivíduos Japoneses. Para a 

classificação dos haplogrupos recorreram ao banco de dados mtSNP humanos e à árvore 

filogenética Japonesa, onde foram seleccionados 149 polimorfismos conhecidos da 

mesma população. Posteriormente seleccionaram entre 25 a 29 polimorfismos que 
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definem os 10 a 12 maiores haplogrupos dos habitantes desta região. Todos os 

indivíduos foram criteriosamente seleccionados para a diabetes do tipo 2, o grupo 

controlo era composto por pessoas saudáveis, sem história e diagnóstico de diabetes. 

Da análise destes resultados, verificaram que o haplogrupo mitocondrial N9a tem 

uma percentagem inferior de indivíduos com T2DM enquanto os haplogrupos F e D5 têm 

uma percentagem superior de indivíduos com a mesma patologia. Para além de se 

verificar que indivíduos do sexo feminino do haplogrupo N9a, têm um menor risco de 

desenvolver a doença. Assim poderíamos dizer que foi detectada um associação entre a 

T2DM e o haplogrupo N9a, pois apresenta um baixo risco de contrair a patologia, nesta 

amostragem utilizada. De salientar, o número reduzido desta amostragem que não 

representam a população como um todo, e nem foram tidos em conta os factores 

culturais, incluindo a alimentação (NISHIGAKI et al., 2010a). 

Na população chinesa foi estudado um grupo de 132 indivíduos, dos quais 72 

apresentavam T2DM com idades acima dos 50 anos. Desta análise resultaram seis 

haplogrupos M8, M9, D, G, R e A, sendo o haplogrupo M9 a frequência mais elevada 

entre os doentes com diabetes. Sugerindo deste modo que os indivíduos pertencentes a 

este haplogrupo, estão mais susceptíveis de contrair esta doença. 

A frequência dos SNPs utilizados para identificar o haplogrupo M9 (T3394C e 

G4491A) é superior nos doentes com diabetes do que no grupo controlo. A mutação 

T3394C ocorre na NADH subunidade 1 e a mutação G4491A, na NADH subunidade 2. 

Estas mutações provocam alterações nos respectivos aminoácidos resultantes (de uma 

tirosina para uma histidina e de uma valina para uma isoleucina, respectivamente). Sendo 

uma alteração de conformação da NADH pode influenciar a função e o sistema de 

fosforilação oxidativa da mitocôndria. Assim, a variação do mtSNPs está relacionada com 

a susceptibilidade de contrair T2DM (LIAO et al., 2008). 

Os mesmos autores verificaram ainda que os SNPs, como C5178A e A10398G 

provavelmente exercem um efeito protector contra a doença, (alterando respectivamente 

os aminoácidos leucina para metionina e treonina para alanina) pois encontram-se 

significativamente mais elevados no grupo controlo. Resumindo, este estudo sugere que 

existe uma forte associação entre o haplogrupo M9 e T2DM (LIAO et al., 2008). 
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No Japão, Takasaki identificou os haplogrupos mais comuns B5b, M8a1, G, D4 e 

F1, sendo haplogrupo B5b no grupo de indivíduos centenários, comum com o grupo de 

indivíduos diabéticos (TAKASAKI, 2009). 

Na Ásia analisou-se uma população composta pela seguinte amostragem: 2906 

indivíduos da população Japonesa e 1365 da Corea. Foram seleccionados 25 mtSNP 

que definem 10 haplogrupos principais encontrados nesta região geográfica: F, B, A, 

N9a, M7a, M7b, G, D4a, D4b e D5. Dos haplogrupos observados para ambas as 

populações, parece haver uma relação entre haplogrupos mitocondriais e a diabetes 

mellitus do tipo 2. O haplogrupo N9a demonstrou ser o que se relaciona menos com a 

T2DM, nos coreanos e japoneses. No entanto, no Japão este haplogrupo é apenas 

encontrado numa determinada população (Honshu) sugerindo derivar de imigrantes ou 

do povo Yayoi, pois não foi detectado no período Neolítico japonês. Possivelmente terá 

surgido de uma selecção adaptativa ao clima frio, alterações que por sua vez serão 

resistentes ao desenvolvimento da Diabetes. Ao contrário do haplogrupo N9a, os 

indivíduos pertencentes ao haplogrupo F e D5 tendem a ter um maior risco de 

desenvolverem T2DM (FUKU et al., 2007).  

O mesmo autor defende ainda que no Japão, o haplogrupo F e A têm uma forte 

associação com T2DM enquanto o haplogrupo N9a, apresenta um baixo risco para a 

mesma patologia, particularmente em mulheres. Na população coreana, também o 

haplogrupo N9a apresenta uma baixa associação com a doença (mais acentuada em 

homens), enquanto o haplogrupo D5 e o subhaplogrupo D4b, demonstram ter um risco 

maior de desenvolver a T2DM. 

Os SNPs utilizados para o haplogrupo N9a incluem a substituição G5231A e 

G12372A, estes podem conferir resistência contra a T2DM. Deste modo, o autor defende 

que existe uma associação significativa entre o haplogrupo N9a e o baixo risco possuir 

T2DM em ambas as populações. Pelo contrário, o haplogrupo F está fortemente 

associado com a patologia na população Japonesa, o que não é confirmado na 

população Coreana (FUKU et al., 2007).  

Nestes estudos os autores afirmam de uma forma unânime que o haplogrupo N9a 

tem um baixo risco para a T2DM na região asiática. Os dois SNPs estudados neste 

haplogrupo (G5231A e G12372A) são referidos como protectores contra a doença. Os 

haplogrupos com um risco acrescido para a doença nestes estudos, são o D5 e o F 

(referenciados por dois autores), seguidos dos haplogrupos M9, B5b, A e o D4b. Nestes 
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estudos aqui evidenciados, apenas um autor, na China, referiu não ter encontrado 

associação entre os haplogrupos mitocondriais D, B, F e M7 na diabetes. 

Na população europeia os haplogrupos com maior risco são o J1 e o T. O J1 está 

dependente do grau de diabetes dos pais, uma vez que os filhos de mãe diabética são 

em percentagem três vezes superior comparativamente com os filhos de pai diabético ou 

de ambos os pais diabéticos. O haplogrupo T também se encontra em maior 

percentagem em doentes com retinopatia diabética.  

Concluindo, podemos afirmar que os estudos continuam a ser escassos, pois a 

representação de alguns haplogrupos, define-se apenas a umas pequenas percentagens, 

não sendo representativas da população como um todo. Por isso, torna-se necessário um 

estudo de associação em larga escala para elucidar sobre o impacto de cada haplogrupo 

na susceptibilidade desta doença. 

 

4.5. Cancro 

O cancro é uma doença resultante de mutações genéticas nas células somáticas, 

pois estas multiplicam-se sem controlo podendo invadir tecidos circundantes ou 

disseminando-se até outras partes do corpo através da corrente sanguínea e sistema 

linfático (NACIONAL CANCER INSTITUTE, 2010).  

A sequenciação do genoma humano abriu a porta para o conhecimento dos 

possíveis genes intervenientes na oncogénese e avaliar o decurso de cada tumor em 

cada um dos 30 mil genes, procurando alguma alteração anormal que seja 

potencialmente significativa num determinado tumor. Qualquer mudança a nível de um 

gene que aumente, diminua ou transforme a actividade de um gene pode ser um 

potencial fundador de cancro (SAVAGE et al., 2007). 

A maioria dos agentes cancerígenos mutagénicos é já conhecida e incluem 

agentes químicos, certos vírus, radiações como a luz ultravioleta (UV) e radiações 

ionizantes. Assim poderíamos dizer que muitos destes factores que contribuem para o 

desenvolvimento do cancro poderiam ser prevenidos pelo homem, principalmente no que 

se refere a alguns factores ambientais, tais como o tabagismo, alguns vírus como o 

papilomavírus e o vírus da Hepatite B (SANCHEZ-CESPEDES, 2009). 
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A idade, a história familiar, a origem geográfica e hábitos alimentares estão 

também na lista de factores de risco apontados para o desenvolvimento de cancro. Deste 

modo os asiáticos parecem estar a perder alguma protecção com os hábitos alimentares, 

por adquirirem o estilo de vida dos ocidentais (SIM et al., 2005). 

As alterações a nível do DNA mitocondrial têm uma grande potencialidade de 

provocarem mudanças ao nível da função mitocondrial, em particular as alterações 

sofridas ao nível da fosforilação oxidativa, havendo uma grande probabilidade de estarem 

relacionadas com a tumorogénese. A mitocôndria, sendo responsável pela produção de 

energia no interior da célula, produz também espécies reactivas de oxigénio (ROS) que 

fazem parte de diferentes vias de sinalização. Quando a produção de ROS ultrapassa os 

limites normais antioxidantes, são nocivas para a célula exercendo um efeito negativo 

sobre a função e estrutura celular. O aumento ROS por parte da mitocôndria provoca 

danos na molécula mtDNA e no DNA nuclear. 

Desta forma, qualquer alteração ou mutação na sequência do genoma 

mitocondrial pode ser a etiologia da disfunção mitocondrial e consequente interveniência 

na patogenese de inúmeras doenças incluindo o cancro (DAKUBO, 2010). 

RAY et al., sequenciaram a sub-unidade I do gene citocromo c oxidase em 132 

doentes e 135 controlos afro-americanos. As mutações neste gene têm sido associadas 

com o cancro da prostata em homens caucasianos (PETROS et al., 2005). Desta 

sequênciação verificaram que existe um maior número de variantes e mutações nos 

doentes, do que nos controlos. Uma dessas variante é a T7389C que altera o aminoácido 

resultante (Thr→Ala), no entanto, faz parte do haplogrupo mitocondrial Africano L 

(especificamente L1b e L1c). Como qualquer mutação no DNA pode afectar a fisiologia 

celular, e tendo-se identificado várias mutações, torna-se difícil determinar a contribuição 

desta variante para o risco de desenvolver esta patologia (RAY et al., 2009). A realização 

de mais estudos em África seria importante para esclarecer esta dúvida descrita pelos 

autores. 

Como se sabe o macro-haplogrupo M e N descendem do super-haplogrupo L3. 

Estes macro-haplogrupos podem ser identificados pelos polimorfismos na posição 10400 

e 10398. O haplogrupo M é definido por uma timina na posição 10400T e uma guanina na 

posição 10398G, enquanto o N possui uma adenina na posição 10398A. 
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A presença do polimorfismo G10398A no mtDNA no haplogrupo N e nas suas 

linhagens confere a este grupo um maior risco para contrair cancro da mama na Ìndia. 

(DARVISHI et al., 2007) 

Fang et al., demonstraram no estudo efectuado na China que o macro-haplogrupo 

M possui uma elevada frequência de cancro da mama em relação com o grupo controlo e 

curiosamente o macro-haplogrupo N no mesmo cancro, está mais propenso a apresentar 

tumores com metástases (FANG et al., 2010).  

O haplogrupo D5, apresenta uma alta frequência de indivíduos com cancro da 

mama, comparativamente ao grupo controlo. Em relação a diferentes tipos de cancro, 

não se verificou qualquer tipo de correlação com os haplogrupos M, N ou D5. Contudo o 

haplogrupo D4a, um sub-haplogrupo de D4 que apresenta a mesma ancestralidade que 

D5 (D e M), possui uma frequência elevada de indivíduos com cancro da tiróide 

comparativamente ao grupo controlo. Relativamente ao cancro colorectal não verificou 

qualquer relação com os haplogrupos estudados (FANG et al., 2010). 

Aproximadamente 80% da população branca possui o alelo 10398A, enquanto a 

prevalência deste alelo, em indivíduos de património africano é de mais ou menos 5%. O 

efeito do alelo 10398A no risco de cancro da mama parece ser mais facilmente detectável 

em mulheres afro-americanas. O estudo comparativo de mulheres afro-americanas com 

cancro da mama e sem cancro da mama, sugere que a mutação G10398A se encontra 

presente nas primeiras, sendo este polimorfismo o possível modelador deste cancro 

(CANTER et al., 2005). 

Estes resultados levantam a hipótese de que o polimorfismo G10398A no mtDNA 

prejudica a função do Complexo I da cadeia de transporte de electrões mitocondrial, 

originando um aumento do stress oxidativo e da susceptibilidade para o desenvolvimento 

do cancro da mama. Desta forma conclui-se que a presença do alelo 10398A está mais 

relacionado com o aumento do risco de contrair cancro na mama em mulheres africanas 

do que em mulheres brancas, sendo por isso um polimorfismo a considerar na etiologia 

de cancro da mama em mulheres africanas (CANTER et al., 2005). 

MIMS et al., investigaram o mesmo mecanismo mas desta vez para explicar o 

aumento da incidência e severidade do cancro da próstata em homens afro-americanos 

comparativamente com outros grupos étnicos. Neste estudo foram analisados os 

polimorfismos do mtDNA em 88 homens afro-americanos com cancro da próstata e 60 
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homens saudáveis, tendo-se verificado que o polimorfismo 10398A se encontrava 

presente em 12 dos 88 doentes e ausente no grupo controlo. Desta forma, verificou-se 

uma diferença estatisticamente significativa entre a frequência deste alelo nos doentes e 

controlos. Segundo o autor, apesar dos efeitos adversos do alelo 10398A serem 

desconhecidos, presume-se que o aumento de radicais livres origine mutações 

somáticas, responsáveis pelo desenvolvimento de ambos os cancros nos indivíduos afro-

americanos (MIMS et al., 2006).  

Outra investigação com a população da Polónia, também sugere o polimorfismo 

10398G como um factor de predisposição hereditária para o desenvolvimento do cancro 

da mama onde este polimorfismo se encontra presente em 23% do grupo de doentes 

comparativamente a 3% no grupo controlo (CZARNECKA et al., 2010).  

Ainda outro estudo realizado na Índia confirma que a guanina na posição 10398 e 

a timina na posição 10400 do mtDNA haplogrupo M aumenta significativamente o risco 

de cancro oral (boca) em fumadores (DATTA et al., 2007). 

Pelo contrário, Setiawan et al., no seu estudo procuraram replicar a associação do 

polimorfismo G10398A em mulheres afro-americanas. No entanto, o alelo 10398A não foi 

significativamente associado ao risco de cancro da mama nestas mulheres como relatam 

os estudos anteriores (SETIAWAN et al., 2008).  

Mosquera et al., estudaram amostras pertencentes a indivíduos continentais e das 

ilhas Canárias. Para este estudo utilizaram o polimorfismo G9055A que é uma variante 

que define o haplogrupo K e o polimorfismo A12308G do haplogrupo U. Desta análise, 

concluiram que não existe nenhuma evidência de associação dos haplogrupos com a 

incidência de cancro da mama, nos dois grupos de indivíduos espanhóis estudados 

(MOSQUERA-MIGUEL et al., 2008). 

Em 156 mulheres américo/europeias com cancro da mama foram estudadas 69 

variações do mtDNA. Neste estudo realizado por Bai et al, os doentes classificados com 

o Haplogrupo K demonstraram ter um risco acrescido de desenvolverem cancro da 

mama, ao contrário da população do haplogrupo U onde a incidência do cancro foi bem 

menor (BAI et al., 2007). 

Em 2009 foi realizado por Mueller um estudo na Europa com 582 homens 

caucasianos, dos quais 304 tinham diagnóstico de cancro da próstata. Os haplogrupos 

europeus mais comuns foram H, U, J, T, K, I, V, W e X. Da análise da região HVI e HVII, 
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verificaram a presença dos 219 polimorfismos. Contudo, não encontraram qualquer 

relação entre haplogrupos e o cancro da próstata relativamente ao grupo controlo. Este 

facto pode dever-se, ao estudo dos haplogrupos mitocondriais e polimorfismos se limitar 

à região controlo, não sendo possível por isso excluir a possibilidade de existirem 

polimorfismos na região codificante do mtDNA que possam estar relacionadas com este 

cancro. (MUELLER et al., 2009).  

Contrariamente, o estudo efectuado por Booker em 2006, na população da 

América do Norte com o haplogrupo mitocondrial U, encontrou um risco 

aproximadamente 2 vezes maior de desenvolverem cancro da próstata, e 2 vezes e meia 

de desenvolverem cancro renal. Assim este é um haplogrupo de alto risco para o 

desenvolvimento de cancro. Este haplogrupo foi encontrado em 9,35% da população 

Americana, existindo mais de 20 milhões de indivíduos pertencentes a este haplogrupo 

(BOOKER et al., 2006).  

O carcinoma vulvar é uma neoplasia genital feminina rara. Este cancro surge em 

2.5% dos casos de cancro em mulheres e em 5% de todos os cancros de ordem 

ginecológica. Para este carcinoma, estão descritos dois modelos de tumorogénese 

vulvar: uma associada ao Vírus do Papiloma Humano (HPV) e outra independente do 

HPV. Contudo, à semelhança de outros cancros, têm sido sugeridas numerosas 

alterações moleculares como uma das causas deste cancro. Assim, foram estudadas 25 

doentes com carcinoma vulvar pertencentes à Polónia. As idades destas doentes 

estavam na maioria acima dos 55 anos de idade.  

Os haplogrupos encontrados foram os seguintes: 7 pacientes pertencentes ao 

haplogrupo H, 8 ao haplogrupo U, 3 ao haplogrupo K e T, 2 ao W e 1 ao J. (Os autores 

referem que uma das pacientes não foi classificada, devido a um polimorfismo 

inespecífico, possivelmente pertencente a um haplogrupo asiático Y1b). Este estudo 

revelou uma sub-representação do haplogrupo H comparativamente com o grupo 

controlo de indivíduos saudáveis. O haplogrupo U revelou uma sobre-representação no 

grupo estudado, assim como o haplogrupo K relativamente à população polaca. 

Finalmente o haplogrupo W demonstra uma sobre-representação no grupo estudado, 

quando comparado com o grupo de centenárias sem cancro (KLEMBA et al., 2010). 

Deste modo, esta análise permitiu a identificação dos haplogrupos de alto risco para o 

desenvolvimento deste cancro (KLEMBA et al., 2010). 
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Em 2010, Li et al., estudaram as áreas das montanhas de Taihang e a área de 

Chaoshan da China, com elevado risco de cancro do esófago. Estas duas regiões têm 

uma ancestralidade comum de mtDNA, pertencentes ao haplogrupo D. Os haplogrupos 

D4a e D5a podem apresentar uma susceptibilidade para o cancro do esófago (CE) 

nestas duas áreas de alto risco. Deste estudo fizeram parte 768 doentes e 898 indivíduos 

saudáveis. Os autores demonstraram existir uma forte associação entre o haplogrupo 

D4a e o CE nas montanhas de Taihang, principalmente em mulheres. O haplogrupo D5 

foi associado a este cancro na população em geral na mesma área e em mulheres com 

idades inferiores ou igual a 60 anos na região de Chaoshan. O haplogrupo D encontrou-

se em indivíduos com CE sobretudo em homens com idade inferior a 60 anos nesta 

última região. Assim, o haplogrupo D, D4a e D5a demonstram a susceptibilidade nas 

seguintes regiões: D4a e D5 nas montanhas de Taihang e o haplogrupo D e D5 na área 

de Chaoshan (LI et al., 2010b).  

  No Leste Asiático, na Coreia um estudo idêntico caracterizou a frequência dos 

haplogrupos D, D4a, D4b, D4, G, M7, M7a, M7b, M8, M8a, M, N, N9, Y, A, B, e F em 139 

doentes com cancro da próstata e 122 indivíduos sem cancro na referida população. Esta 

população é caracterizada pela alta frequência do haplogrupo D4 e seus subhaplogrupos 

correspondentes (D4a, D4b, D4 e D5). Em percentagens mais moderadas foram 

identificados as linhagens sub-haplogrupos B, M7 e F. Neste estudo os autores referiram 

que as linhagens de mtDNA não parecem exercer um efeito significativo sobre a 

predisposição para o desenvolvimento do cancro da próstata. Os autores referem ainda a 

impossibilidade de confirmar a relação existente entre o haplogrupo U e o cancro da 

próstata, como referido em estudos realizados anteriormente, devido à inexistência do 

referido haplogrupo nesta casuística populacional. A idade e a história familiar são 

importantes factores de risco a ter em conta para cancro de próstata, conjuntamente com 

origem geográfica (KIM et al., 2008). 

Ainda, Xu et al., referem que o haplogrupo D encontrado na população Asiática 

parece exercer uma influência aumentando a predisposição ao desenvolvimento do 

cancro do endométrio quando comparado com o grupo controlo (XU et al., 2006). 

 Nestes estudos verifica-se uma forte associação entre determinadas variantes do 

mtDNA e o risco de desenvolver cancro. O polimorfismo G10398A dos haplogrupos M e 

N é sugerido na maioria dos estudos, como sendo possivelmente uma mutação 

patogénica para o cancro em determinadas populações. Na população asiática verifica-se 
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que o haplogrupo D e algumas das suas linhagens (D4, D4a, D5) estão presentes numa 

frequência superior em doentes com carcinoma. O haplogrupo U poderá ter uma possível 

associação com o cancro. No entanto, continua a ser necessário o número destes 

estudos nas mesmas populações e em outras, a fim de analisar quais as variantes e 

haplogrupos mais possivelmente associadas a esta doença. 

 

 

 4.6. Infertilidade Masculina 

O espermatozóide é fortemente dependente de ATP resultante da fosforilação 

oxidativa mitocondrial para a sua rápida deslocação após ejaculação. Assim qualquer 

mutação que afecte genes mitocondriais que codifiquem proteínas com função 

mitocondrial, comprometendo o metabolismo do ATP, causa diminuição da motilidade 

espermática afectando a fertilidade masculina (FINGEROVA et al., 2009, REYNIER et al., 

1997). 

As ROS resultantes do metabolismo celular são altamente oxidantes e instáveis. 

Para além destas, existe uma outra subclasse de radicais livres que resultam do 

Nitrogénio e também estes podem reagir com componentes celulares como lípidos, 

aminoácidos, hidratos de carbono, proteínas, DNA e substâncias químicas. São 

responsáveis por uma grande variedade de patologias, entre elas a infertilidade 

(TREMELLEN, 2008). 

Cerca de 15% dos casais demonstram problemas de fertilidade e desses 50% são 

de causa masculina. Os motivos mais frequentes são de ordem genética, devido a 

doença hereditária ou alterações no cromossoma Y (POONGOTHAI et al., 2009). As 

alterações genéticas surgem de pequenas delecções a múltiplas delecções do mtDNA ou 

de variantes do mtDNA que afectam o funcionamento normal do espermatozóide. 

Podemos acrescentar ainda factores externos, como os efeitos cumulativos resultantes 

de medicação, por exemplo anti-retrovirais (DIEZ-SANCHEZ et al., 2003). 

Uma das formas de avaliar os efeitos funcionais dos polimorfismos do mtDNA, é 

avaliar o seu impacto na motilidade do esperma dos diferentes haplogrupos da 

população. Para determinar essa correlação foi avaliada a actividade enzimática da 
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cadeia respiratória mitocondrial das sub-linhagens do haplogrupo U. Este estudo revelou 

que as diferentes sublinhagens do haplogrupo U contêm uma série de mutações na 

região codificante do gene MT-CO3 e no MT-CYB. Estas sublinhagens apresentam 

diferenças significativas na motilidade e vitalidade espermática, relevando que essas 

variantes parecem ter significado funcionante (MONTIEL-SOSA et al., 2006). 

Assim, as amostras de sémen foram colhidas de 545 homens espanhóis, sendo 

determinado o seu haplogrupo mitocondrial. Destas, 106 amostras pertencem ao 

haplogrupo U, sendo subdivididas em U5 e U1811. A motilidade foi avaliada em 97 

amostras, classificando-as de astenozoospérmicas e não astenozoospérmicas consoante 

apresentavam uma motilidade ˂ 50% ou ≥ 50% respectivamente. Segundo este critério, o 

haplogrupo U5 continha mais amostras activas, com maior motilidade que o haplogrupo 

U1811, sendo a percentagem de 46% para o haplogrupo U5 e 31% para o haplogrupo 

U1811. Esta diferença pode ser inflenciada pela integridade da membrana plasmática e 

pela actividade da ATP sintetase, bem como pela variação da produção de energia 

mitocondrial. A percentagem de esperma viável é também superior também no 

haplogrupo U5 (61%) do que no U1811 (45%) (MONTIEL-SOSA et al., 2006). 

A comparação da motilidade e viabidade entre as diferentes sub-linhagens do 

haplogrupo U revela uma diferença estatisticamente significativa. O haplogrupo 

mitocondrial U5 com apenas uma mutação no MT-CO3 (U5b) demonstra uma elevada 

motilidade (50%) e vitalidade (65%). A sub-linhagem U5a possui 12% menos de ambos 

os parâmetros. Todas as sub-linhagens do haplogrupo U1811 são inferiores às linhagens 

de U5 e contêm a mutação 9477G no mesmo gene, o que demonstra um efeito positivo 

na produção de ATP. A linhagem U1811 inclui U4, Uk e o designado de U1811rest que 

incorpora várias pequenas linhagens. O haplogrupo U4 é constituído por quatro variantes 

e pela mutação 15693C no gene MT-CYB; o haplogrupo Uk, por quatro variantes e duas 

mutações: 14798C no gene MT-CYB e a 9055A no gene MT-ATP6. 

Deste modo, os autores concluíram que as sub-linhagens do haplogrupo U estão 

associadas com a motilidade e vitalidade do esperma. Estas diferenças podem ser 

explicadas, pelas mutações em regiões altamente conservadas do mtDNA (MONTIEL-

SOSA et al., 2006).  

Os haplogrupos de 43 homens com astenozoospérmia ou teratoastenozoospérmia 

de Portugal variam desde haplogrupos comuns da Europa, a outros mais raros nesta 

região. Assim, os autores encontraram os seguintes haplogrupos mitocondriais: L2a1, 
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I1a, X2b, T1 e T2, J1c, U5a, K1 (K1, K1a4, K1b1a, e K1c1), V1a, H e H1. As sequências 

completas de mtDNA dos dois tipos de amostras foram comparadas. Desta análise 

verificaram um total de 287 substituições na região codificante nas 43 amostras, estando 

17 dessas mutações em homoplasmia. No entanto, não se confirmou nenhuma partilha 

de polimorfismos específicos de mtDNA, ou seja, nenhuma mutação peculiar no mtDNA 

em amostras astenozoopérmicas foi compartilhada por amostras teratozoospérmicas, 

pois cada uma delas ocorreu apenas uma vez. O padrão de substituições observado em 

tRNA e a sua localização no genoma é semelhante com o observado na população 

europeia ou a nível mundial, assim como nos controlos estudados.  

Sendo assim, não foram observadas diferenças entre haplogrupos a partir de 

amostras astenozoospérmicas e amostras controlo da população. Nem foi confirmanda 

qualquer relação positiva ou negativa entre haplogrupos mitocondriais e astenozospérmia 

(PEREIRA et al., 2007). 

O haplogrupo H encontra-se entre 41% da população Europeia e o haplogrupo T 

em 15%. O haplogrupo H difere do haplogrupo T em várias mutações da cadeia 

respiratória mitocondrial, no entanto no estudo efectuado por Amo et al., não revelaram 

diferenças bioenergéticas significativas entre os haplogrupos H e T (AMO et al., 2008). 

Em Espanha, foram sequenciados mtDNA de 545 dadores onde demonstraram 

que a motilidade é dependente da funcionalidade da OXPHOS, sendo este sistema 

condicionado pelo haplogrupo do mtDNA. Os haplogrupos encontrados foram: H, KU, T, 

J, L, M, I, W, X e V. Assim, os indivíduos pertencentes ao haplogrupo H possuem uma 

motilidade espermática superior, comparativamente com os espermatozóides do 

haplogrupo T que têm uma menor motilidade. Os restantes haplogrupos demonstraram 

uma capacidade intermédia. A actividade dos diferentes complexos nestes haplogrupos 

reflectiu-se posteriormente na produção de ATP, e consequentemente na motilidade 

observada entre eles. Pois a actividade do complexo I da cadeia respiratória mitocondrial 

foi diferente, sendo a actividade média da COX no haplogrupo T, 22% inferior comparada 

com o haplogrupo H. Os vários polimorfismos localizados no haplogrupo T, podem 

provocar alterações dos aminoácidos e explicar a diminuição da performance dos 

complexos. Assim as amostras dos haplogrupos T e H apresentam uma maior 

variabilidade no desempenho espermático devido à diferença existente na OXPHOS dos 

haplogrupos estudados. Este estudo demonstrou a existência de associação dos 

haplogrupos mitocondriais e astenozoospérmia (RUIZ-PESINI et al., 2000).  
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Moore e seus colaboradores estudaram no ano 2000, o esperma de 545 dadores 

caracterizando-os em haplogrupos mitocondriais com base nos polimorfismos 

conhecidos. De seguida dividiram as amostras em três grupos com base na motilidade 

espermática, um grupo era constituído por 50% de espermatozóides astenospérmicos, 

outro era constituído por 25% a 50% de espermatozóides astenospérmicos e por último, 

o grupo de espermatozóides severamente astenospérmicos (< 25%). Em todos estes, 

analisou a percentagem dos diferentes haplogrupos existentes, tendo verificado que o 

haplogrupo H se encontrava em maior percentagem no primeiro grupo e o haplogrupo T 

no segundo grupo. Verificou ainda que a distância máxima de natação dos 

espermatozóides foi observada nos espermatozóides do haplogrupo H (MOORE et al., 

2000). 

 Resumindo, verificamos nestes estudos que parece existir uma relação entre os 

haplogrupos mitocondriais e a infertilidade. O haplogrupo H é o mais frequente em 

amostras com menor percentagem de espermatozóides astenozoospérmicos e com 

maior motilidade, ou seja, com melhor performance, estando o haplogrupo T 

representado logo de seguida. As sub-linhagens do haplogrupo U possuem diferentes 

percentagens de motilidade e viabilidade espermática, sendo a sub-linhagem U5 melhor 

representada comparativamente à U1811.  

No entanto, outros autores afirmam não ter encontrado qualquer relação entre os 

haplogrupos europeus e a infertilidade masculina. Assim, torna-se necessário continuar 

com estes estudos, para se definir melhor o tipo de relação existente entre os diferentes 

haplogrupos mitocondriais e a infertilidade masculina. 

 

 

 4.7. Longevidade/Envelhecimento 

O envelhecimento de um organismo resulta de processos intrínsecos onde as 

células somáticas vão morrendo e a percentagem de novas células é cada vez menor, 

comparativamente com as que vão sofrendo apoptose. A esperança média de vida do 

Homem Moderno tem aumentado ao longo dos anos e os dados indicam que a 

longevidade tem vindo a subir (BILAL et al., 2008), graças ao avanço e contributo da 

ciência e da melhoria das condições de vida em alguns países. O estado de saúde entre 
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indivíduos é variável durante o percurso da sua vida, assim como a idade da morte. A 

longevidade é tida como um desejo onde intervém vários factores ambientais, genéticos e 

comportamentais (WANG et al., 2001).  

Por exemplo, a ingestão frequente de álcool eleva a produção de ROS pela 

NADH, ficando as proteínas mitocondriais mais susceptíveis aos danos provocados pelos 

radicais livres (KOKAZE et al., 2001). 

A contribuição genética e hereditária tem sido objecto de estudo nestes últimos 

anos para muitos investigadores. Nestes estudos, parece ser comum que a longevidade 

se apresente mais acentuada em mulheres, embora o motivo ainda não esteja bem 

definido. A hipótese apresentada refere que os polimorfismos responsáveis pela 

variabilidade mitocondrial tenham um impacto negativo no sexo masculino, não sendo 

estes transmitidos à prole (RAND, 2005). Esta diferença pode ser uma consequência da 

herança materna do mtDNA, uma vez que o mtDNA dos homens não é transmitido à 

descendência.  

No estudo apresentado por Cai et al., no Rugão na China, a longevidade é 

apresentada como um possível factor de herança materna, onde talvez este seja o 

mecanismo fundamental deste processo, embora ainda desconhecido. Estes autores 

estudaram 463 indivíduos chineses com idades superiores ou iguais a 95 anos. O grupo 

controlo foi dividido em dois, tendo o primeiro, idades compreendidas entre 60 e 69 anos 

e o segundo 40 a 49 anos. Neste estudo verificou-se o enriquecimento do haplogrupo 

mitocondrial D4 e uma redução do M9, N9 e B4a nesta região. O haplogrupo D4a foi 

encontrado nos indivíduos com maior longevidade, numa frequência superior na região 

do Rogão comparativamente aos controlos. O haplogrupo M9 estava significativamente 

reduzido comparativamente aos grupos controlos. O haplogrupo N9 apresentou uma 

tendência de frequência decrescente nos grupos de meia-idade (40-49 anos) até aos de 

idade avançada (≥95 anos). O haplogrupo D4, um dos mais característicos da população 

do Nordeste Asiático, revelou uma tendência de aumento da frequência com o avançar 

da idade, principalmente em mulheres, ao contrário do haplogrupo B4a com uma 

tendência de diminuição com o avanço de idade (CAI et al., 2009). 

O haplogrupo D4 no Rugão, apresentou uma razão entre mulheres e homens de 

3.5:1. Esta razão foi explicada com a possibilidade da diferença de género poder ser uma 

das consequências da herança materna do mtDNA, e por sua vez implicaria a “morte” do 

fenótipo mitocondrial masculino.  
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Assim, verificou-se uma evidente contribuição do haplogrupo D4a na longevidade 

na população do Rugão na China (CAI et al., 2009). 

Bilal e seus colaboradores, no estudo realizado no Japão, concluíram que os 

haplogrupos D4a, D5 e D4b2b foram encontrados em indivíduos centenários, 

fundamentalmente o haplogrupo D4a. Na evolução dos indivíduos, podem-se ter 

acumulado mutações que tenham originado as variações de SNP benéficas no genoma 

mitocondrial que tenham favorecido a sua longevidade (BILAL et al., 2008).  

Ainda no Japão, Alexe et al., estudaram o DNA mitocondrial em 96 amostras e 

verificaram que os seguintes sub-haplogrupos D4a, D5 e D4b2b se encontravam entre os 

indivíduos centenários. O sub-haplogrupo D4b2 é definido pelo SNP C9296T que não se 

verificou no D4b2 nem nos restantes haplogrupos D.  

Os autores verificaram que apenas os SNPs que caracterizam estes sub-

haplogrupos se encontravam presentes na população centenária. Assim, os indivíduos 

Japoneses pertencentes a estes haplogrupos têm mais hipótese de chegar a uma idade 

centenária (ALEXE et al., 2007) 

Num estudo mais recente e aproveitando um estudo realizado anteriormente 

(TANAKA et al., 2004), os autores reanalisaram as amostras e recorrendo a novas 

técnicas, identificaram um aumento significativo da longevidade em indivíduos 

centenários do Japão que apresentavam os seguintes haplotipos D4a, D5 e D4b2b. O 

haplogrupo D4b2b é o único subhaplogrupo que é caracterizado pela mutação C9296T. 

No entanto não encontraram um padrão único de mutações para estes haplogrupos, 

sugerindo desta forma que o fenótipo de longevidade pode estar relacionado com mais 

eventos para além do mtDNA (NISHIGAKI et al., 2010a). 

A diminuição da NADH devido ao polimorfismo C5178A (ND2-237 Leu/Met) está 

associada à longevidade. Na população japonesa esse polimorfismo encontrou-se numa 

percentagem bastante superior em centenários comparativamente com a restante 

população.  

Os indivíduos com ND2-237Met tem um genótipo com efeito anti-aterogénico, ao 

contrário do ND2-237Leu que é um polimorfismo relacionado com o estilo de vida do 

indivíduo em adulto, com níveis elevados de triglicerídeos e LDL com susceptibilidade a 

enfarte do miocárdio, doenças vasculares, diabetes tipo 2. O polimorfismo ND2-237Met 

encontra-se em indivíduos que não têm hábitos de consumo de bebidas alcoólicas e que 
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apresentam uma ficha lipídica normal e portanto pode estar associado á longevidade 

(MAKITA et al., 2009).  

Benn et al., estudaram 9254 indivíduos no Norte da Europa, na Dinamarca, 

durante mais de 20 anos. O estudo consistiu em quatro exames follow-up durante este 

período de tempo ou até ao início do ano de 2004, até surgir uma doença, a morte; o que 

surgisse primeiro. Os haplogrupos mitocondriais estudados foram: H, U, T, J, K, V, W/I, 

e Z. Entre as diferentes doenças avaliaram também a longevidade dos indivíduos, 

relacionando-as com ao haplogrupos encontrados. Neste estudo os autores referem não 

terem encontrado qualquer associação entre haplogrupos mitocondriais e a longevidade 

(BENN et al., 2008).  

O haplogrupo J foi encontrado no Norte de Itália predominantemente no sexo 

masculino em indivíduos centenários (DE BENEDICTIS et al., 1999).  

Na Finlândia, Niemi e seus colaboradores analisaram 225 finlandeses com idades 

de 90 a 91 anos e 96 japoneses com idades compreendidas entre 100 e 104 anos. O 

grupo controlo foi constituído por 393 finlandeses e 96 japoneses de meia-idade. O 

estudo consistiu na análise do polimorfismo 150T na região não codificante, uma vez que 

este polimorfismo juntamente com os polimorfismos da região codificante do mtDNA pode 

estar associados com a longevidade. O polimorfismo 150T foi mais frequente entre a 

população idosa do que na população controlo e diferente entre os diferentes 

haplogrupos. Esta análise revelou ainda que os polimorfismos 489C e 10398G 

modificaram a associação entre 150T e a longevidade. 

Assim, como sugerido num estudo anterior pelos mesmos autores, os 

haplogrupos J e U encontravam-se mais frequente na população idosa nonagenária e o 

haplogrupo H menos frequente, o que estava de acordo com a presença do polimorfismo 

150T entre a população idosa. A maior frequência do haplogrupo J coincidiu com a 

presença deste polimorfismo no haplogrupo J2. No entanto, no haplogrupo U que 

também possuía uma elevada frequência na população idosa, esta associação não se 

verificou, sugerindo que outros polimorfismos não identificados, possam influenciar a 

longevidade no haplogrupo U. 

Estas descobertas, revelaram que a longevidade é determinada por interacções 

envolvendo estes três polimorfismos. Os haplogrupos encontrados numa percentagem 
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maior em indivíduos com idades superiores a 90 anos foram o J e U (NIEMI et al., 2003, 

NIEMI et al., 2005).  

Nos diferentes estudos realizados com a população idosa asiática, todos os 

autores afirmam que o haplogrupo D4a é o mais frequente na população idosa. Outros 

acrescentam ainda mais dois haplogrupos, o D5 e o D4b2b, revelando deste modo uma 

elevada correlação entre haplogrupos mitocondriais, fundamentalmente, em 

determinadas linhagens do haplogrupo D com a longevidade. 

Na população europeia, o haplogrupo J parece ser o mais provavelmente 

relacionado com a longevidade, seguido do haplogrupo U. No entanto, mais estudos 

serão necessários para confirmar esta associação, tendo também em conta que o 

fenómeno de longevidade está relacionado com uma série de interacções complexas que 

necessita de coordenação entre mtDNA e nDNA. 

 

 

 4.8. Osteoartrite 

A Osteoartrite (AO) é uma patologia caracterizada pela degeneração da 

cartilagem articular levando à destruição das articulações comprometendo a mobilidade. 

È a maior causa de incapacidade na população idosa (REGO-PEREZ et al., 2010). 

Alguns autores sugerem a participação da mitocôndria nesta patologia 

(TERKELTAUB et al., 2002); (REGO-PEREZ et al., 2010), com uma significativa 

diminuição da actividade dos complexos II e III nos condrócitos, comparativamente com a 

mesma actividade em condrócitos normais, bem como uma diminuição do número de 

mitocôndrias nestas células (MANEIRO et al., 2003). Para além disto a diminuição da 

actividade dos complexos III e V da cadeia respiratória mitocondrial, torna-se relevante na 

produção da prostaglandina E2 e nas espécies reactivas de oxigénio, originando dano no 

mtDNA, e consequentemente comprometendo o funcionamento normal dos condrócitos 

(CILLERO-PASTOR et al., 2008). 

Num metabolismo normal, várias macro moléculas circulam nos diferentes 

líquidos biológicos de um indivíduo, e podem ser usadas como marcadores, para avaliar 

diferentes estádios de uma patologia. Assim, marcadores do osso, cartilagens e líquido 
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sinovial, têm sido úteis na identificação precoce da AO, na monitorização e progressão da 

doença bem como na avaliação de resposta terapêutica. Podemos citar o colagénio do 

tipo II, um dos maiores constituintes da cartilagem e sugerido como um excelente 

marcador da degradação cartilaginosa, a Prostaglandina (PGE2) como um marcador de 

resposta inflamatória e o ácido hialurónico que possui uma função estrutural, com um 

papel importante na retenção de água e na produção de colagénio.   

Um grupo de investigadores encontrou recentemente uma relação entre os níveis 

de marcadores biomoleculares existentes no soro de doentes com AO e os haplogrupos 

mitocondriais, sugerindo a existência de factores protectores na ocorrência desta doença. 

 Assim, o Haplogrupo J estava significativamente mais baixo nos doentes do que 

nos controlos, bem como o cluster TJ foi inferior no grupo de doentes.  

Os indivíduos com haplogrupo J demonstraram uma diminuição da incidência e 

severidade desta patologia pois verificou-se um decréscimo da produção de radicais 

livres, fruto de um melhor funcionamento do sistema de fosforilação oxidativa. Em 

contrapartida, a população pertencente ao haplogrupo H, onde se enquadra a maior 

percentagem da população Europeia, continha níveis mais elevados de colagénio tipo II, 

possivelmente devido à diminuição da actividade da OXPHOS, indicando uma alteração 

na função mitocondrial. Os níveis mais elevados de HA foram encontrados em doentes 

com AO e entre os haplogrupos estudados, o haplogrupo H foi o que apresentou níveis 

superiores (REGO-PEREZ et al., 2008). 

Neste estudo, parece existir uma relação entre os haplogrupos mitocondriais e a 

doença, no entanto, existe a necessidade de se estudar mais haplogrupos, mais 

populações, para se avaliar tal relação. 
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Capítulo 5 

 

Conclusões e perspectivas futuras 

O genoma mitocondrial apresenta um tamanho muito inferior comparativamente 

ao tamanho do genoma nuclear. Contudo, tem um papel fundamental na expressão 

genética de proteínas, sendo estas essenciais para o bom funcionamento do organismo. 

Por vezes a síntese proteica não ocorre normalmente devido a mutações existentes no 

genoma mitocondrial, resultando numa possível patologia. Estas podem surgir a partir de 

uma ou mais mutações existentes em diversos loci do genoma mitocondrial.  

Muitas destas patologias são herdadas matrilinearmente, resultando numa 

variabilidade na expressão fenotípica da doença. Esta encontra-se directamente 

relacionada com o grau de heteroplasmia de moléculas mutadas, embora em algumas 

doenças, a mutação responsável pela mesma, ocorra em homoplasmia. Para além deste, 

a existência de uma segunda mutação, pode reforçar o grau de penetrância e 

expressividade fenotípica da patologia em causa. Em adição a isto, os factores 

ambientais exercem um papel não menos importante na expressividade da doença, como 

refere a maioria dos autores. 

Actualmente, após quase três décadas de estudo com pesquisas intensivas no 

mtDNA, continuam a surgir novas mutações que estão relacionadas com as diferentes 

patologias. Algumas destas mutações podem ser apenas pequenas variações 

polimórficas (SNPs) na molécula que assumem grande importância a partir do momento 

em que se tornam patogénicas numa determinada população.  

Deste modo surge um grande interesse em estudar o seu impacto quer ao nível 

populacional quer a nível patológico. Uma simples variação num determinado alelo de um 

haplogrupo pode ser patogénica noutro haplogrupo. Por exemplo: o alelo 10398A é 

frequente na população caucasiana (80%), no entanto, encontra-se com menor 

frequência na população africana (5%), estando este associado a um risco acrescido de 

cancro da mama em mulheres afro-americanas. 
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A variabilidade fenotípica verificada em muitos doentes com uma patologia é 

determinada por um conjunto de factores, como a participação de genes nucleares, 

genes mitocondriais e factores externos, pois uma mesma mutação em diferentes 

haplogrupos pode ter níveis de expressividade diferentes. 

Nos estudos existentes, não é possível afirmar com precisão que um determinado 

haplogrupo esteja correlacionado com uma patologia. Na grande maioria dos artigos 

analisados, não se observou uma amostragem dentro das diferentes populações, 

estatisticamente significativa. Por outro lado, muitas vezes trata-se de doenças raras, 

sendo o número de doentes restrito à variabilidade populacional limitada. Constatamos, 

em algumas patologias estudadas uma eventual relação com os haplogrupos 

mitocondriais devido a poucos trabalhos disponíveis para esta avaliação. 

O haplogrupo H na população caucasiana poderá ter uma associação com a 

doença de Alzheimer, com o AVC isquémico e ainda o facto de os espermatozóides 

pertencentes a este haplogrupo demonstrarem uma maior vitalidade comparativamente a 

outros haplogrupos. 

O haplogrupo J demonstrou uma frequência mais elevada na patologia de LHON 

em associação com duas das mutações primárias da doença, na diabetes, na 

longevidade/envelhecimento e na osteoartrite 

O haplogrupo T apresentou uma frequência mais elevada no glaucoma, na 

diabetes mellitus tipo 2, em doentes com retinopatia diabética e é o segundo haplogrupo 

com maior vitalidade em espermatozóides.  

O haplogrupo U poderá ter uma eventual relação com o cancro e a 

londevidade/envelhecimento.  

Na população asiática, algumas linhagens do haplogrupo D parecem revelar 

alguma associação com a diabetes (D5), com o cancro (D, D4a, D5, D5a) e com a 

longevidade/ envelhecimento (D4a, D5, D4b2b). 

Os haplogrupos M e N também são referenciados nesta população, nas 

patologias: de Parkinson (M7a, M7b2, B4, B5b), na LHON (M9a, M10a, M7c2), na 

diabetes com risco elevado para o haplogrupo M9, apresentando um risco reduzido para 

o haplogrupo N9a, no cancro (M, N). O polimorfismo G10398A dos haplogrupos M e N é 

sugerido na maioria dos estudos, como uma mutação patogénica para o cancro em 
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determinadas populações, como nos afro-americanos. O haplogrupo N9a parece exercer 

um efeito protector na diabetes mellitus tipo 2. 

Dada a acentuada variação geográfica dos haplogrupos do DNA mitocondrial é 

concebível que uma eventual associação possa ser importante num país, mas não em 

outro. Por exemplo, a ausência do haplogrupo J no Irão, provavelmente explica a 

inexistência da associação entre este haplogrupo e a LHON neste país. 

Um grande desafio será a realização de aconselhamento genético populacional, 

principalmente, para determinadas patologias, o que implica a execução de mais estudos, 

para determinar a variabilidade da penetrância genética, a interferência do sexo e as 

mutações dependentes da idade. Um homem pode ou não estar afectado, no entanto não 

transmite a mutação à descendência, já o mesmo não se passa com uma mãe 

assintomática, pois transmite a mutação à descendência. O diagnóstico pré-natal para as 

mutações mitocondriais só será possível se a mutação que causa a doença for 

conhecida. A interpretação de um teste positivo pré-natal é difícil, porque a carga de 

mutações no óvulo é improvável que corresponda à do feto. A ocorrência de mutações no 

mtDNA não se prevê, assim como a idade de início dos sintomas, a gravidade e a 

progressão que são também imprevisíveis. 

Apesar de tudo isto, podemos concluir que as variações no mtDNA se encontram 

associadas a um largo espectro de patologias, existindo mais de 3000 variações 

descritas em bases de dados. Devido a este elevado número, o grande desafio consiste 

em determinar critérios que relacionem as variações do mtDNA com determinadas 

patologias. Nos critérios a utilizar devem incluir a literatura disponível, previsões 

efectuadas por ferramentas in silico e a frequência destas variações em populações 

controlo e de doentes. Uma outra abordagem que poderá ser vantajosa é o MtSNPscore 

(BHARDWAJ et al., 2009). Este método baseia-se num esquema de atribuição de pontos, 

ou seja, estima o impacto cumulativo das variações mitocondriais associadas a uma 

determinada doença. Aliás, estudos efectuados com o MtSNPscore indicam que as 

variações mais comuns no genoma mitocondrial não se encontram associadas a 

patologias. Sendo assim, em vez de realizar estudos sobre o efeito individual de cada 

variação, talvez a melhor estratégia seja sequenciar todo o genoma mitocondrial do 

indivíduo em causa e utilizar os dados obtidos para avaliar a associação de uma variação 

com uma patologia específica ou fenótipo. É de salientar que apesar das limitações de 

bases de dados disponíveis, o MtSNPscore já detectou 87 variações mitocondriais 
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possivelmente associadas a diferentes patologias. Provavelmente esta abordagem 

poderia ser implementada como um método de pré-rastreio, para avaliar o envolvimento 

mitocondrial na doença em causa e atribuir uma escala de prioridade das mutações do 

mtDNA que se encontram associadas com uma patologia. 

Concluindo, os estudos existentes até ao momento continuam a ser insuficientes 

para se afirmar a existência ou não de uma relação entre haplogrupos mitocondriais e 

patologias, havendo portanto necessidade de continuar a efectuar-se este tipo de 

pesquisas. 
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