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 Organelos vesiculares envolvidos por uma membrana 

 

 Presentes no citoplasma de todas as células (excepto 

eritrócitos) 

 

 Replicam-se por divisão utilizando muitas das proteínas 

usadas em processos semelhantes nas mitocôndrias 



1 - Síntese proteica nos ribossomas 
2 - Importação de proteínas do citoplasma para a membrana  
     (PMP, Peroxisomal Membrane Protein)  e matriz dos peroxissomas 

3 - Crescimento e divisão dos peroxissomas pré-existentes 



Peroxinas 

 

 Biogénese e proliferação dos peroxissomas 

 Reconhecimento de proteínas citoplasmáticas a 

transportar para os peroxisomas 

 

 As doenças da biogénese dos peroxissomas 

estão associadas à perda de função das 

peroxinas 



 Degradação de compostos tóxicos 
 

 Os produtos a degradar são marcados pela PEX5 e transportados para o 
peroxissoma, onde sofrem a  ação de oxidases e catalases 

Gould SJ, Collins CS (2002) Peroxisomal-protein import: is it really 
that complex. Nature Reviews Molecular Cell Biology 3,382-389 



- O H2O2 é tóxico para por ser uma fonte de radicais livres 

- A catalase converte o H2O2 em H2O e O2 

Makino N, Sasaki K, Hashida K, Sakakura Y (2004) A metabolic model describing the H2O2 elimination by mammalian cells including H2O2 
permeation through cytoplasmic and peroxisomal membranes: comparison with experimental data. Biochim Biophys Acta 1673(3):149-59 



 Síntese de colesterol e de ácidos biliares (via do mevalonato) 

Hepatócito 

Ácidos biliares 



Wanders RJ, Ferdinandusse S, Brites P, Kemp S (2010) Peroxisomes, 
lipid metabolism and lipotoxicity. Biochim Biophys Acta 1801(3):272-80 

Oxidação 
Síntese dos 

plasmalogéneos 



 Defeitos da biogénese e/ou função 

dos peroxissomas resultam em: 

 Acumulação de AGCML 

 citotóxicos (neurónios) 

 Acumulação de intermediários dos 

ácidos biliares (ADHC e ATHC) 

 citotóxicos (hepatócitos) 

 Diminuição da síntese de 

plasmalógenos 

 lesão das membranas celulares 
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DOENÇAS DA BIOSSÍNTESE DOS ÉTER-FOSFOLÍPIDOS 

 Condrodisplasia rizomélica puntacta (CDRP) 

 

DOENÇAS DA BETA-OXIDAÇÃO PEROXISSOMAL 

 Adrenoleucodistrofia ligada ao X (X-ALD) 

 Deficiência da proteína D-bifunctional (DPDB) 

 Espectro Zellweger 

 

DOENÇAS DA ALFA-OXIDAÇÃO PEROXISSOMAL 

 Doença de Refsum do Adulto 

 

 



Doenças da biogénese dos peroxissomas 

 Síndrome de Zellweger   

 Adrenoleucodistrofia neonatal  

 Doença de Refsum Infantil  

 Condrodisplasia rizomélica puntacta tipo 1 

Espectro Zellweger 



Classificação clínica segundo a idade de início 

NN 1-6M 6M-4A >4A 



Hipotonia, hiporreatividade 

Convulsões   

Cataratas 

Dismorfismos craniofaciais 

Alterações esqueléticas (calcificações 

epifisárias) 

Colestase, hepatomegália 

 

Formas mais graves do espectro 

Zellweger 

CDRP 

DPDB 



Síndrome de Zellweger 
 
Adrenoleucodistrofia neonatal 
 
Doença de Refsum Infantil 

Mais grave 

Menos grave 



 Hipotonia 

 Dismorfismos craniofaciais típicos 

 Fontanelas largas, fronte proeminente, hipertelorismo, 

epicanto, pavilhões auriculares displásicos 

 Cataratas 

 Hepatomegália, ausência de peroxissomas hepáticos 

O fenótipo mais grave no grupo das 
doenças da biogénese dos peroxissomas 



Cirrose  

Paquigiria 
Depósitos lípidos 

RMN-CE: defeitos da migração neuronal, 
atraso na mielinização, leucodistrofia 

http://neuropathology-web.org/chapter10/chapter10cPeroxisomes.html 
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 Atraso do crescimento e do DPM 

 Encefalopatia difusa progressiva 

 Neuropatia periférica 

 Coriorretinopatia e displasia do nervo óptico 

 Surdez neurossensorial 

 Na maioria dos casos, sinais de insuficiência adrenal ( ACTH) 



 Início mais tardio dos sintomas iniciais  

 

 Má progressão estatoponderal é comum 

 

 DPM muito variável 

 

 Podem ter características do Zellweger ou poucos/nenhum dismorfismo 

facial 

 

 A maioria dos pacientes sobrevive à infância e alguns até atingem a idade 

adulta 

 

O fenótipo menos 
grave no grupo das 
doenças da biogénese 
dos peroxissomas 



Imagens cedidas pela Prof. Doutora Esmeralda Martins (H. Mª Pia, Porto) 

 Grave atraso do crescimento e do DPM 

 Dismorfismo facial típico (hipoplasia do 

1/3 médio da face com nariz em sela) 

 Cataratas 

 Encurtamento rizomélico dos membros 

 Múltiplas contracturas articulares 

 Ictiose 

 RMN-CE: atraso na mielinização, atrofia 

cerebelosa, dilatação ventricular 



O fenótipo CDRP é geneticamente heterogéneo 

• Calcificações punctiformes de epífises 

 

• “Fendas” nos corpos vertebrais 

Rudolph's Pediatrics, 21st ed. 



 Hipotonia, convulsões e neuropatia 

periférica; sem DPM  

 Defeitos da migração neuronal  

 Doença progressiva da substância branca  

 Deficiência de vitamina D 

 A maioria dos doentes falecem entre os 6 

meses e os 2 anos  



Má evolução estatoponderal  

Alterações visuais  

Hepatomegália, insuficiência 

hepática 

Sintomas GI inespecíficos 

Malabsorção 

Osteoporose 

Formas menos graves do 

espectro Zellweger 

CDRP 



Má evolução estatoponderal  

Disfunção cognitiva e motora 

Glaucoma, retinopatia, atrofia 

do nervo óptico, manchas de 

Brushfield 

Surdez neurossensorial 

Malabsorção 

Osteoporose 

Formas menos graves do 

espectro Zellweger 

CDRP 



Deterioração cognitiva e motora  

Alterações do comportamento 

Neuropatia periférica 

Alterações visuais e auditivas 

Adrenoleucodistrofia ligada ao X 

Doença de Refsum do Adulto 



 Doença dos peroxissomas mais comum (1:20000) 

 Início entre os 5 e 12 anos 

 Deterioração cognitiva 

 Alterações do comportamento 

 Alterações da marcha 

 Convulsões  Estado vegetativo 

 Perda de visão, audição 

 Hipoglicémia, perda de sódio  

 Hiperpigmentação da pele 

RMN-CE: Lesões desmielinizantes, 
occipitais, simétricas  



http://neuropathology-web.org/chapter10/chapter10cPeroxisomes.html 

gliose e inflamação 

depósitos lípidos 

desmielinização 

Variabilidade fenotípica … 
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 Fenótipos ♂ Descrição Início Frequência aprox. 

Assintomático 
Possível insuficiência adrenal ou fenótipo AMN 
subclínicos 

<4 anos 
% de assintomáticos 
diminui com a idade  

Doença de Addison Insuficiência adrenal <7,5 anos 
~10% 

(até 50% na criança) 

Cerebral, infantil 
Neurodegeneração progressiva com doença da 
substância branca, convulsões  estado vegetativo 

3–10 anos ~35% 

Cerebral, adolescência  ~ infância; progressão mais lenta 11–21 anos 4–7% 

Adrenomieloneuropatia (AMN) Neuropatia progressiva, paraparésia 21–37 anos ~ 40-45% 

Cerebral, adulto 
Demência, alterações do comportamento; 
progressivo mas sem fenótipo AMN 

Idade adulta 2–5% 

adaptado de The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease, 8th ed. 



Fenótipos ♀ Descrição Início Frequência aprox. 

Assintomática Sem doença Maioria das mulheres < 30 anos 
% de assintomáticas 
diminui com a idade 

Mielopatia ligeira ROTs +++, alterações sensoriais MI Idade adulta 
~50% das mulheres 

> 40 anos 

Mieloneuropatia 
moderada a severa 

~ ao fenótipo AMN nos homens,  
mais ligeiro e início mais tardio 

Idade adulta 
~15% das mulheres 

> 40 anos 

Envolvimento 
cerebral 

Demência progressiva Idade adulta ~2% 

Envolvimento 
adrenal 

Insuficiência adrenal Qualquer idade ~1%  

adaptado de The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease, 8th ed. 



 Início entre o final da infância e os 60 anos 

 Ataxia cerebelosa 

 Nictalopia e retinite pigmentosa 

 Anosmia 

 Neuropatia periférica 



AGCML Plasmalogénios Ácido fitânico Ácido pristânico 
ADHC e 
ATHC 

Espectro Zellweger > < N - > N - > > 

CDRP tipos 1 e 4 N < N - > N N 

CDRP tipos 2 e 3 N < N N N 

DPDB > N N - > N - > > 

X-ALD > N N N N 

Dª de Refsum do Adulto N N > N N 

AGCML: plasma, fibroblastos; Plasmalogénios: eritrócitos; Ácido 
fitânico, ácido pristânico: plasma; ADHC e ATHC: plasma, urina 



ESPECTRO ZELLWEGER   

 PEX1 (70% dos casos) 

 PEX6, PEX10, PEX12, PEX26 (20% dos casos) 

 PEX13, PEX14, PEX16, PEX19, PEX2, PEX3, PEX5 PEX11B (menos comuns) 

 

CONDRODISPLASIA RIZOMÉLICA PUNCTATA  

 PEX7 (CDRP tipo 1) 

 GNPAT (CDRP tipo 2) 

 AGPS (CDRP tipo 3) 

 PEX5 (CDRP tipo 4) 

 

DEFICIÊNCIA DA PROTEÍNA D-BIFUNCIONAL 

 HSD17B4 

 

ADRENOLEUCODISTROFIA LIGADA AO X 

 ABCD1 

 

DOENÇA DE REFSUM DO ADULTO 

 ARD 



 Todas AR exceto X-ALD 

 

 Estudos de heterozigotia e DPN são tecnicamente possíveis se as 

variantes causadoras de doença forem conhecidas 

 

 O DPN através de testes bioquímicos também é possível desde que os 

fibroblastos do caso-índex manifestem a deficiência 



 Espectro Zellweger 

 Ácido docosahexaenóico (DHA) ? 

 

 X-ALD 

 Transplante de medula óssea nos pré-sintomáticos 

(antes das alterações neurológicas) 

 Lovastatina ? 

 Tratamento da insuficiência adrenal 

 

 Doença de Refsum do Adulto 

 Dieta de restrição de ácido fitânico 

 Plasmaferese 



 Hipotonia, convulsões 

 Má progressão estatoponderal 

 Dismorfismos craniofaciais característicos 

 Cataratas 

 Hepatomegália, insuficiência hepática 

 Calcificações punctiformes de epífises 

 

 Deterioração cognitiva, convulsões 

 Alterações da marcha 

 Insuficiência adrenal 

 

DOENÇA DOS PEROXISSOMAS ??? 
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