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  Doenças do catabolismo  AA – Esqueleto carbonado 

 Catabolismo esqueleto carbonado  

   

  Intermediários metabólicos (ciclo de Krebs, piruvato e actil-CoA) com 

potencial formação de glicose (neoglicogenese), acídos gordos e corpos 

cetónicos  que podem ser aproveitados para produzir energia 

 

AA glicogénicos:      intermediários ciclo  Krebs e glicolise        glicose/glicogénio 

AA cetogénicos:      acetil-CoA        CC  

 

  



  Doenças do catabolismo  AA – Esqueleto carbonado 

Glicogénico 

Cetogénico 

Glicogenico  

e cetogenico 



  Doenças do catabolismo  AA – Esqueleto carbonado 

Défice enzimático      

 bloqueio no catabolismo esqueleto carbonado AA 

 acumulação metabolitos (aminoácidos e ac. orgânicos) a montante 

 

Efeito tóxico metabolitos acumulados     bloqueio secundário enzimas 

mitocondriais  com  ↑ amónia ↑ lactato   e ↓ glicose     

    

 

  



  Doenças do catabolismo  AA – Esqueleto carbonado 

   Amonoácidopatias e  Acidúrias orgânicas 

 

   #  Hiperfenilalaninemias 

    # Tirosinemias 

    # Homocistinúrias 

     # Acidúrias orgânicas  ramificadas 

     # Acidúria Glutárica tipo I 

 

 

  



Metabolismo BH4 

 Def. Fenilalanina hidroxilase 

Fenilcetonúria clássica: PHE > 1200 μmol/L       -  enzima menor que 1%  

Incidência de 1/10.000  

Hiperfenilalaninemia moderada : PHE  entre 600 e 1200 μmol/L       -  enzima 1 a 5%  

Hiperfenilalaninemia ligeira : PHE  menor que 600 μmol/L       -  enzima maior que 5%  

Fenilcetonúria responsiva à BH4   

Hiperfenilalaninemia “maligna” – ausência de resposta á terapêutica  dietética  

Incidência de 1/500.000  

   Hiperfenilalaninemias 



   Hiperfenilalaninemias 

Fenilalanina hidroxilase 

 
 

Plasma:  

↑  Fenilalanina (N 60 - 120 μmol/L  =  0.6 a 1.7 mg/dL)   

↑ razão  Phe/Tyr  (N 0.6 – 1.5)  

Urina: 

↑ fenilalanina, fenilacetato, fenilpiruvato 

 

 

 



 Fenilcetonúria - défice em fenilalanina hidroxilase  
  

 

Clínica:  gravidade variável correlacionada com gravidade def enzimático  
 

 
Formas clássicas:   
Atraso psicomotor, microcefalia,  
Epilepsia, s piramidal e extrapiramidal 
Eczema, olhos e cabelo claros 
Alt. comportamento hiperactividade /  
       agressividade/  autismo  
“Cheiro a rato” 
 

 
Formas moderadas ou benignas :  
défice de atenção e alterações do sono. 

 

 
 

RN normal …. 
….. forma progressiva e crónica 
 início primeiros meses de vida   

   Hiperfenilalaninemias 



 Fenilcetonúria  - défice em fenilalanina hidroxilase  
 

Fisiopatologia :  
 
↑Phe reduz entrada cerebral de  LNAA              ↓ Tyr                            ↓ dopamina  
          ↓ Triptofano           ↓ serotonina  
 

 ↓ Tyr  reduz aminas biogénicas (melanina, dopamina e norepinefrina)  
 

 
 

Efeitos teratogénicos – fenilcetonuria materna  
   
ACIU, ADPM 
Microcefalia  
Malformações cardíacas  
Dismorfia facial 
 
   Durante a gravidez níveis de Phe menores que 360 μmol/L  
 
 

   Hiperfenilalaninemias 

>  95% se Phe materna >  1200 μmol/L  



 Fenilcetonúria - défice em fenilalanina hidroxilase  
  

 
Tratamento:  
 
Dieta hipoproteica restrita em Phe   suplementada em AA essenciais.  
 
BH4,  em doentes com mutações responderem a este cofactor   
 
 
Dieta com caracter vitalício 
 
Objectivo  -  valores inferiores a 360 μmol/L na criança 
        600 μmol/L no adulto    
 

  

 

  

Primeira doença com 
tratamento de restrição 
proteica  - 1953   

   Hiperfenilalaninemias 



Alt metabolismo do cofactor BH4   
 ↑ de Phe que não respondem ao tratamento dietético. 
 
Clínica:  deterioração neurológica progressiva 
 atraso de desenvolvimento, epilepsia e distonia. 
  
Bioquímica: ↑  Fenilalanina - DD com PKU por def fenilalanina hidroxilase 
   doseamento das biopterinas urinárias  
   enzima dihidropterina redutase no sangue  
 
Tratamento: não necessitam de tratamento dietético.  
O uso de neurotransmissores (L-Dopa e 5-OH-triptofano) pode estar indicado 
nalgumas situações  
  

  

 

  

   Hiperfenilalaninemias 



 
 
 
 
Tirosinémia II 
 
Tirosinemia III 
 
 
 

   Tirosinemias 

Tyr aminotransferase 

OH fenilp dioxigenase 

Fumarilacetoacetase 

Homog dioxigenase  Alcaptonuria 
 
 
  
 Tirosinemia  I 
 

↑ tirosina  

 ↑ ↑ succinilacetona 
 ↑ 4-OH-Fenil-piruvato, 4-OH-Fenil- 
piruvato, 4-OH-Fenil-lactato  

  



 
Défice em fumarilacetoacetase.  
 

Clínica hepática e renal:    
Forma aguda:  -------------------------------  primeiras semanas ou meses de vida. 
# Hepatomegalia/sinais insuficiência hepática  
            (hipoglicemia, hipoalbuminemia, coagulopatia, ↑α-fetoproteina)  
#Tubulopatia – raquitismo hipofosfatémico  
# Urina - cheiro a “couves cozidas” . 
 
Forma sub-aguda: --------------------------início entre os 6 meses e o ano 
 Clínica semelhantes forma aguda, mas menos grave. 
 
Forma crónica: ------------------------------ após o ano de idade 
Manifestações da tubulopatia proximal, litiase/ hepatomegalia. 
 
É comum a todas as formas  tendência para carcinoma hepatocelular. 
 
  

  

   Tirosinemia  tipo I 

Incidência de 1/80.000   



  

Clínica neurológica  
 
crises neurológicas porfiria “like”  
 
Em qualquer idade 
Dor abdominal, HTA 
Parestesias dolorosas                parésia   
Convulsões, hiperextensão do tronco e cabeça 
 
  
 
  

  

 

  

   Tirosinemia  tipo I 

       Succinilacetona 
 
 
 
5-ALA                        Porfobilinogénio 

- - 

  

Tratamento  
 
NTBC (Nitisinona) 
 
Dieta restrita em fenilalanina e tirosina  

 
Transplante hepático  

  

 



 
 
 
 
 
 
Tirosinemia III 
 
 
 

   Tirosinemia I  -  NTBC 

  
 
 
  
 Tirosinemia  I 
 

NTBC 



 
Tipo II - déf tirosina aminotransferase.  
 
Clínica: queratite com úlceras “herpetiformes” na córnea 
 hiperqueratose palmoplantar e atraso mental.  
 
Tratamento: restrição na ingestão de tirosina  
 
Tipo III – déf 4-hidroxi-fenilpiruvato desidrogenase. 
 
Clínica: atraso cognitivo, défice de atenção, epilepsia e ataxia.  
 
Tratamento: restrição na ingestão de tirosina ? 
  
  

  

 

  

   Tirosinemias  tipo  I I e tipo III 

Tyr 1769 μM   

Incidência de 1/350.000    

Tyr 680 μM   



   Alcaptonuria  

 
 Déf oxigenase do ac. homogentisico.  
  
  

  

 

  



   Acidúrias orgânicas  ramificadas  
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α acetoácido-ramif desidrogenase 

 Leucinose   

 Acidúria isovalérica 

 Acidúria propiónica 

 Acidúria metilmalónica  

  
4 

3 

2 

1 Incidência de 1/120.000   

Incidência de 1/100.000   

Incidência de 1/50.000   



 
Acidúrias Metilmalónica e Propiónica  
 

   Acidúrias orgânicas  ramificadas  

Propionil-CoA 

Catabolismo  AA 
Val, Ile, Met, Treo 

Catabolismo  ac. gordos 

 

Produção bactérias intestinais 

 

50% 

25% 

25% 

Metilmalonil- CoA 
 

Succinil- CoA 
 

 
Ciclo de Krebs 

 

Propionil CoA desidrogenase 

Malonil CoA descarboxilasease 

Biotina 

B12 



 

Clínica:  
período neonatal  - Intervalo livre  horas ou semanas 
# sucção débil, letargia  e evolução coma    -   Edema cerebral  
# apneia/bradicardia/hipotermia     taquipneia 
# Alt. tónus /Movimentos anómalos 
# Desidratação  
 
  Aguda intermitente 
# letargia/coma 
# ataxia 
# sindrome “Reye like”  
# infecções recorrentes    
 
Crónica e progressiva com hipotonia, má evolução EP  
                                       atraso de desenvolvimento psicomotor 
 
Assintomáticos 
 

   Acidúrias orgânicas  ramificadas  

Leucinose odor  a caramelo 

AIV odor a “suor de pés” 

 
    



 

Bioquímica:  
 
EAB -  acidose com aumento do anião gap  
Cetonúria/cetonémia 
↑amónia, ↑lactato, hiper/hipo ou normoglicemia 
Alterações iónicas  
Hemograma: neutropnia, pancitopenia 
↓ carnitina 
 
 
Marcadores específicos:  
Leucinose: AAs ↑ leucina, valina, isoleucina  e Alloisoleucina 
AMM:  AOu ↑ ácido metilmalónico (AMM) e 3-OH-propiónico (AP) metilcítrico 
 AP: AOu ↑ ac. 3-OH- Propiónico, propionilglicina e o ácido metilcitrico. 
AIV: AOu ↑3-OH- isovalérico, isovalerilglicina, isovalerilcarnitina 
 
 
 
 
 

   Acidúrias orgânicas  ramificadas  



Terapêutica:  
Fase aguda -    
 
1 – Inibir a produção de metabolitos tóxicos 
 -  Suspender aporte proteico 
 - Prevenir catabolismo   
 
2 – promover a rápida eliminação dos metabolitos tóxicos.  
 Depuração endógena aumentar aporte calórico (glicose, lípidos) 
Depuração exógena – mecânica / “forçar diurese” 
   
3-  Depuração farmacológica 
      carnitina/glicina , quelantes de amónia 
 
 4-  Cofactor enzimático (vitamina B12 na acidúria metilmalónica e biotina 
na acidúria propiónica).  
 

  
  

  

   Acidúrias orgânicas  ramificadas  



   Acidúrias orgânicas  ramificadas  

Terapêutica:  
 
Longo prazo -  restrição proteica  misturas de AA essenciais 
Cofactores enzimáticos  
Carnitina/Glicina  
 Metronidazol - ↓ produção bacteriana intestinal de AP  
 
Transplante hepático – AMM, leucinose 
Transplante real - AMM   
 

  
  

  

 

  



 

Complicações:  
 
Neurológicas:  desmielinização/  
           necrose dos ganglios da base 
 
Renais: nefrite tubulointresticial/IR 
 
Dermatológicas: descamação/alopécia/ 
              acrodermatite enteropatica like 
 
Pancreatite 
 
Cardiomiopatia 
 
“Sepsis” 

   Acidúrias orgânicas  ramificadas  



   Homocistinúrias 

 … Erro congénito do metabolismo dos aminoácidos sulfurados com aumento da 
concentração de homocistina no sangue e urina 

 

   Défice em cistationina -sintetase 

   Défice em 5,10-metilenotetrahidrofolato redutase 

   Defeitos do metabolismo intracelular da vitamina B12 

                     Defeitos transporte cobalamina (transcobalamina II) 

 

Homocisteína 
total (P) 

Homocistina 

(U) 

Metionina 

(P) 

Cistationina 

(P,U) 

Acido 

metilmalónico 

Défice  CBS ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ N 

Défice  MTHFR ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ N/↑ 

 

N 

Défice metionina 
sintetase  

↑ ↑ ↓ 

 

N/↑ 

 

N 

Défice adenosil e 
metilcobalamina 

↑ ↑ ↑ ↑ ↓ 

 

N/↑ 

 

↑↑ 

 



   Homocistinúrias 



Manifestações clínicas 

 

RN assintomático ao nascimento… 

 

   … aparecimento insidioso de doença  multissistémico caracterizada por sintomas:  

 Vasculares, oculares, esqueléticos , SNC 

   

      

 

       

 As alterações vasculares determinam o prognóstico da doença e constituem a 

principal causa de morte 

  - Arteriosclerose prematura 

  - Complicações tromboembólicas veias/artérias 

           
 

Risco trombótico  -  infecções, desidratação,                                 
      cirurgias, pós-parto, homozigotia  -  
      mutação C677T e factor V Leiden 

 

  Homocistinúria clássica 

Incidência de 1/300.000   



  
 
Osteoporose : escoliose, fracturas patológicas, colapso vertebral 
 
 Fenótipo Marfanóide: genu valgum,  pés cavus,  
                                         pectus carinatum/excavatum  
 
  

  Homocistinúria clássica 



     

  Luxação do cristalino - sentido inferior 

  Iridodonesis  10 anos 80%  

  Miopia, Catarata, atrofia óptica, doença da retina 

 

 

 

 

    

   

 Atraso mental (50% dos doentes)/  Alterações comportamento 

   Epilepsia  / Sinais focais após AVC 

   

    

  Homocistinúria clássica 



    Vitamina B6 piridoxina – 50% dos doentes sensíveis à piridoxina 100mg a 1000mg/dia 

+  ácido fólico – 5mg/ dia 

   

     

    

Estimular actividade residual enzimática 

 

     aporte metionina  

     L cistina 100- 200 mg/kg/dia 

   

     

 Betaína 100mg - 150/kg/dia (6-9gr/dia) 

   

Terapêutica dietética 

 

Via alternativa - eliminar substrato 

 

Homocisteína total  
11 - 50 µmol/L 

  Homocistinúria clássica 



 Défice em glutaril-CoA desidrogenase. 
  
 
 
     

  Acidúria Glutárica I 

Incidência de 1/52.000   



  
  
Clínica: a macrocefalia  -  75% dos casos 
 
.Forma aguda:  3 e os 36 meses /desencadead0 infecção ou cirurgia. 
  
Crise encefalopática: lesão bilateral dos núcleos estriados  
    quadro neurológico - distonia e hipotonia axial. 
  
Forma crónica: atraso de desenvolvimento  
  
Bioquímica:  ↑ ácido glutárico e 3-hidroxiglutárico, ↑glutaril carnitina, 
       ↓carnitina 
 
     

  Acidúria Glutárica I 



RMN (axial T2) –( idade 3 A)  Atrofia fronto-temporal bilateral...hipersinais nucleos 
lenticulares e caudados...hipersinal substancia branca periventricular 

  Acidúria Glutárica I 



  
Tratamento 
dieta hipoproteica restrita em lisina  
 carnitina 
 
Durante os episódios passíveis de descompensação aguda intensifica-se o 
tratamento, aumentando o aporte em hidratos de carbono, restringindo as 
proteínas naturais e duplicando a dose de carnitina 
     

  Acidúria Glutárica I 



  Doenças do catabolismo  dos aminoacidos  

  

Seguimento  
 
-Protocolos de seguimento 
 

-Informação de emergência 
 
 

-  Monitorizar crescimento/desenvolvimento  
 
 Monitorização laboratorial  
# Marcadores bioquímicos específicos 
# Hemograma, pré-albumina, albumina, Fe, Ca, Po e fosfatase alcalina …… 
Igf1, selenium, zinco, vitaminas lipossolúveis, LC-PUFA …… 
densitometria óssea 
 

  
     


