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Lisossomas

�Organelos que contêm hidrolases em meio ácido

�Enzimas lisossómicas podem ser identificadas nos fluidos 
orgânicos (são captadas por outras células)

Doenças Lisossómicas

�Defeitos em genes que codificam enzimas lisossómicas �
acumulação de substratos incompletamente catabolisados nos 
organelos � organomegálias + disfunções progressivas

�Incidência:  ≈ 1/7500 nascimentos



� Mucopolissacaridoses

� Oligossacaridoses

� Mucolipidoses

� Esfingolipidoses

� Doenças lisossómicas de armazenamento de lípidos 
(lipofuscinoses) e de glicogénio (glicogenose tipo II ou 
doença de Pompe)

� Doenças por defeito de transporte lisossómico



� Doenças lisossómicas de sobrecarga por deficiência de 
enzimas lisossómicas �degradação incompleta dos 
glicosaminoglicanos (GAG =mucopolissacarídeos) �
deposição nos órgãos e tecidos

� Doenças crónicas, progressivas, multissistémicas

� AR (doença de Hunter-ligada ao X)

� Nas formas moderadas, o fenótipo e a esperança de vida 
aproximam-se  do normal

� Diagnóstico pré-natal possível



� GAG: 
› constituintes do tecido conjuntivo, 

cartilagem e parede vascular

› açucares de cadeia longa 

(polissacarídeos) sulfatados

+ 

um grupo proteico (proteoglicanos)



Clínica

�RN: fenótipo normal ao nascimento

�Manifestações:
› Surgem quando há défice enzimático

› Existem especificidades em relação à enzima em causa

�Para o mesmo défice:
› Diferentes idades de apresentação

› Maior ≈ entre os doentes deste grupo de patologias



Clínica

�SNC:
› Macrocefalia

› Alterações difusas da substância branca

› Hidrocefalia

› Atrofia

› Neuropatia periférica

› S. túnel cárpico

�Esqueleto:
› Baixa estatura/nanismo

› Disostose múltipla



Clínica

�Cardiovascular:
› Miocardiopatia

› Insuficiência/displasia valvular

�Digestivo:
› Hepatoesplenomegália

› Diarreia crónica

�Ocular:
› Opacidade da córnea

› Glaucoma

�Pele:
› Infiltração dérmica de produtos acumulados

› Hérnias



Tipos
Doença Epónimo Deficiência Enzimática GAG urina

MPS-I-H Hurler α- Iduronidase SD, SH

MPS-I-H/S Variante α- Iduronidase SD, SH

MPS-I-S Scheie α- Iduronidase SD, SH

MPS-II Hunter Iduronate-2-sulfatase SD, SH

MPS-III-A Sanfilippo A Sulfamidase SH

MPS-III-B Sanfilippo B α- N-acetilglucosaminidase SH

MPS-III-C Sanfilippo C AcCoA:α-glucosaminide-N-Ac- transferase SH

MPS-III-D Sanfilippo D N-acetilglucosamine-6-sulfatase SH

MPS-IV-A Mórquio A Galactosamine-6-sulfatase SQ

MPS-IV-B Mórquio B β-Galactosidase SQ

MPS-VI Maroteaux-Lamy N-Acetilgalactosamine-4-sulfatase SD

MPS-VII Sly β-Glucuronidase SD

MPS-IX Natowicz Hialuronidase 1 Ø



Fenótipo

MPS I

MPS VI

MPS IV

MPS III



Em suma

�Síndroma dismórfica:
› Hurler

› Hunter

› Maroteaux-Lamy

› Sly

�Alterações comportamento e AM:
› Sanfilippo

�Displasia óssea grave:
› Mórquio



� Doenças de armazenamento lisossomial

� Deficiência de enzimas que fazem a degradação das cadeias 
oligossacáridas das glicoproteínas� acumulação intracelular 
de glicoproteínas e/ou de oligossacarídeos, parcialmente 
degradados�  excreção na urina

� Menos frequentes que MPS:
› Fucosidose – Itália

› Aspartilglicosaminúria - Finlândia

� Clínica  ≈ mucolipidoses e MPS (alterações esqueléticas e 
fácies grosseiro)

� Manifestações mais precoces do que as das MPS (RN ou 
primeira infância)

� AR



Tipos

Doença Deficiência Enzimática Rastreio (urina)

α-Manosidose α-Manosidase Oligos.

β-Manosidose β-Manosidase Oligos.

α-Fucosidose α-Fucosidase Oligos.

Sialidose, tipo I α-Neuraminidase Ácido siálico

Sialidose, tipo II α-Neuraminidase Ácido siálico

Sialidose, congénita α-Neuraminidase Ácido siálico

Galactossialidose “Proteína protectora” Oligos.

Aspartilglicosaminúria Aspartilglicosaminidase Oligos.

Doença de Schindler α-N-acetilgalactosaminidase Oligos



2.1. α-Manosidose

�Deficiência da α-manosidase �acumulação de oligossacáridos
e glicoproteínas ligadas a resíduos de manose em vários tecidos 
e tipos de células (neurónios)

�Clínica:
› Formas perinatais fatais �formas oligossintomáticas na idade adulta

› Fácies grosseiro (≈Hurler)

› Disostose múltipla

› Atraso psicomotor

› Surdez, cataratas, opacidade da córnea

› Hepatoesplenomegália, hérnias

› Infecções bacterianas

› Ataxia progressiva

› Hidrocefalia comunicante 



2.2. β-Manosidose

�Menos frequente

�Clínica (início 1-2 anos):
› Atraso mental

› Neuropatia periférica

› Convulsões

› Surdez

› Infecções frequentes

�Sobrevivência pode ir até à idade adulta



2.3. α-Fucosidose

�Deficiência da α-fucosidase �acumulação de 
glicoesfingolípidos, glicolípidos e glicoproteínas em vários 
tecidos �doença neurodegenerativa, convulsões e disostose
múltipla

�Clínica: 
› Fácies grosseiro, atraso mental, infecções respiratórias frequentes, 

deterioração neurológica, alterações esqueléticas, 
hepatoesplenomegália e angioqueratomas

�Sobrevivência pode ir até à idade adulta



2.4. Sialidoses

�Deficiência da α-neuraminidase (remoção dos resíduos de 
ácido siálico dos sialoconjugados) � excreção urinária  de 
sialoligossacáridos

�Clínica:
› Formas precoces com hidropsia fetal � formas de progressão lenta 

de síndroma mioclónica e mancha cor de cereja na fundoscopia



2.5. Galactossialidoses

�Defeito combinado da neuraminidase e da β–galactosidase

�Clínica:
› Fácies grosseiro, mancha cor de cereja na mácula, alterações ósseas 

Galactossialidose pré-natal



2.6. Aspartilglicosaminúria

�Deficiência da aspartilglicosaminidase �armazenamento de 
aspartilglicosamina nos tecidos �  excreção na urina

�Clínica: 
› Início aos 6-15 anos com agravamento lentamente progressivo

› Atraso psicomotor, diminuição da coordenação dos movimentos 
finos, atraso da linguagem, alterações psiquiátricas, hiperactividade, 
infecções recorrentes nos primeiros anos de vida e hérnias



2.7. Doença de Schindler

�Muito rara 

�Deficiência de α-N-acetilgalactosaminidase �acumulação de 
glicoesfingolípidos em vários tecidos

�2 tipos:
› Tipo 1 (Infantil): deterioração neurológica progressiva a partir do ano 

de idade

› Tipo 2 (Adulto): telangiectasias, angioqueratomas, atraso mental 
ligeiro e degenerescência axonal periférica



� Clínica e BQ ≈ às MPS e esfingolipidoses

� Tipos:

Doença Deficiência Enzimática Rastreio (urina)

Mucolipidose- I 
(Sialidose tipo I)

α-Neuraminidase Ácido siálico

Mucolipidose- II 
(Doença de célula I)

N-acetilglicosamina-1-
fosfotransferase

Oligos.

Mucolipidose- III 
(Distrofia pseudo-Hurler)

N-acetilglicosamina-1-
fosfotransferase

Oligos.

Mucolipidose- IV Mucolipidina 1 Ø

ML-II



� Acumulação de esfingolípidos, por deficiência primária de 
enzimas ou de proteínas activadoras envolvidas no 
respectivo catabolismo

� Esfingolípidos, localizados ++ no SN, mas tb noutros orgãos
› Cerebrosídeos e esfingomielina (camadas de mielina)

› Gangliosídeos (substância cinzenta)

� Doenças primárias do SNC ou periférico mas tb SRE



Cerebrosídeos

Gangliosídeos

Esfingomielinas



Clínica

�Manifestações Progressivas
› Neurológicas (Gangliosidoses)

› Multissistémicas (Gaucher tipo 1 e Niemann-Pick tipo B)

› Multissistémicas + neurológicas

�ADPM progressivo, epilepsia, ataxia, espasticidade

�Hepatoesplenomegália

�Alterações esqueléticas e dismórficas (GM1)

�Mancha cor de cereja na fundoscopia

�AR (doença de Fabry é R, ligada ao X)

“cherry red spot”



Tipos

�Doença de Gaucher

�Doença de Krabbe 

�Leucodistrofia metacromática

�Doença de Niemann-Pick A e B

�Gangliosidoses GM1 e GM2

�Doença de Fabry

�Doença de Niemann-Pick C

�Doença de Farber

�Defeito da prosaposina



4.1. Doença de Gaucher

�Deficiência de β-glucosidase (= glucocerebrosidase)�
acumulação  de glucocerebrosídeo (+ fígado e baço)

Apresentação Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

Início Criança/Adulto 3-6 M Criança

Neurodegeneração Ø ++++ ++�++++

Sobrevida 6-80 anos <2 anos 2ª-4ª década

Esplenomegália ++++ ++ ++

Hepatomegália ++ + +

Fracturas – Crises ósseas + - +



4.1. Doença de Gaucher

�Diagnóstico

› células de Gaucher no esfregaço da MO

› demonstração da deficiência enzimática em 

leucócitos, linfócitos, fibroblastos, células do fígado e baço

› análise mutacional



4.2. Doença de Krabbe

�Deficiência de galactocerebrosidase � acumulação  
galactosilceramida

�Forma infantil (deterioração depois dos 3-6 meses)
› Irritabilidade, vómitos

› Hipersensibilidade ao ruído

› Convulsões

› Tetraparésia espástica �tetraparésia flácida

› Paralisia pseudobulbar

› Neuropatia periférica

› Hiporreflexia

› Cegueira

› Surdez

�Formas Tardias



4.3. Leucodistrofia metacromática

�Defeito sulfatidase � acumulação sulfatídeos

�Forma clássica (< 30 meses)
› Estadio I: perda de marcha, hipotonia, hiporreflexia, fraqueza muscular

› Estadio II: ataxia, titubeio do tronco, hiperreflexia, nistagmo, atrofia 
óptica

› Estadio III: deterioração linguagem (disartria�afasia), deterioração 
mental (demência), posição descerebração/descorticação

› Estadio IV: perda de contacto, incapacidade de deglutição (SNG)

�Forma juvenil (3-14 anos)

�Forma do adulto



4.4. Doença de Niemann-Pick A e B

�Deficiência de esfingomielinase � acumulação de 
esfingomielina e colesterol não esterificado nos órgãos 
sistémicos e no cérebro

�Correlação entre actividade enzimática e clínica

�Tipo A (forma neuropática, aguda) 
› <3M: vómitos, diarreia, MPP, icterícia colestática

› 3-4 M: hipotonia e fraqueza musculares, hepatoesplenomegália e 
linfadenopatias progressivas

› 6 M: ADPM, espasticidade, rigidez, caquexia

› Deterioração motora e cognitiva progressiva � morte 18 - 36 meses

�Tipo B (forma não neuropática, crónica) 
› Hepatoesplenomegália, doença pulmonar intersticial, perfil lipídico 

anormal, transaminases elevadas e trombocitopénia



4.5. Doença de Fabry

�Deficiência de α-galactosidase � acumulação de ceramida
trihexosídeo (Gb3) células endoteliais e músculo liso �
isquémia (+ rim, coração e cérebro)

�Clínica:
› Criança: hipohidrose, febre inexplicada,

dor nas extremidades, crise de Fabry

› Adolescência: angioqueratomas

› Adulto: sintomas SNC, doença pulmonar e cardíaca

› Meia-idade: falência renal, linfedema

�Rastreio:
› Gb3 urinário



4.6. Gangliosidose GM1

�Defeito da β-galactosidase (catalisa glicoconjugados: 
gangliosídeos GM1, outros glicoesfingolípidos e 
oligossacarídeos) � combinação de aspectos das 
neurolipidoses, MPS e oligossacaridoses.



4.6. Gangliosidose GM1

Tipos GM1 Idade de início Sobrevida Carac. Neurológicas Outras

Infantil 
(Tipo I, aguda)

Nascimento - 3 
meses

<2 anos Neurodegeneração
progressiva
Espasticidade
Sinais piramidais
Convulsões

Dismorfismos faciais
Mancha cor de cereja
Cegueira progressiva
Hepatoespleno-
megália
Disostose múltipla

Juvenil
(Tipo II, subaguda)

1-2 anos 3 anos-adulto Neurodegeneração
progressiva
Espasticidade
Sinais piramidais
Convulsões
Mioclonus
Cegueira progressiva

-

Adulto
(Tipo III, crónica)

3 anos - adulto Adolescência 
tardia - adulto

Sinais extrapiramidais
Distonia
Perturbações da 
linguagem

Disostose múltipla 
moderada



4.7. Gangliosidose GM2

�3 subtipos 
› Doença de Tay-Sachs (deficiência da β-hexosaminidase A)

› Doença de Sandhoff (deficiência da β-hexosaminidase A e B)

› Variante AB (deficiência do activador GM2)

�Alteração do catabolismo dos gangliosídeos GM2 nos 
lisossomas �acumulação nos neurónios

�Em qualquer dos subtipos se podem apresentar formas 
infantis, formas infantis tardias/juvenis e formas crónicas /do 
adulto

�Diagnóstico
› mancha cor de cereja na fundoscopia

› actividade enzimática nos leucócitos e fibroblastos

› estudo genético



4.7. Gangliosidose GM2

Tipos GM2 Idade de início Sobrevida Carac. Neurológicas Outras

Tay-Sachs
Infantil 
(Aguda)

6-12 meses 2-5 anos Neurodegeneração
progressiva
Hiperacusia

Espasticidade
Sinais piramidais
Convulsões

Fácies “delicado”
Mancha cor de cereja

Cegueira progressiva
Macrocefalia 
progressiva

Tay-Sachs
Juvenil
(Subaguda)

1-10 anos Adolescência Neurodegeneração
progressiva
Demência, ataxia
Psicose, depressão
Espasticidade
Convulsões

Atrofia óptica
Retinite pigmentar
Cegueira progressiva

Tay-Sachs
Crónica

1-20 anos Adulto Sinais extrapiramidais
S. Cerebelar, ataxia
S. Neurónio motor
Psicose/depressão

Disostose múltipla 
moderada

Tay-Sachs
Variante

1-20 anos Adolescência
- Adulto

≈ Formas juvenil e 
crónica



4.7. Gangliosidose GM2

Tipos GM2 Idade de início Sobrevida Carac. Neurológicas Outras

Sandhoff
Infantil 
(Aguda)

6-12 meses 2-5 anos ≈ Tay-Sachs Infantil Hepatoespleno-
megália moderada
Disostose múltipla

Sandhoff
Juvenil
(Subaguda)

1-10 anos Adolescência ≈ Tay-Sachs Juvenil

Sandhoff
Crónica

1-20 anos Adulto ≈ Tay-Sachs Crónica

Variante AB 6-12 meses 2-5 anos ≈ Tay-Sachs Infantil



4.7. Gangliosidose GM2

Tay-Sachs

3 meses
3 anos

GM2 Juvenil

9 anos



4.7. Doença de Niemann-Pick C (NPC)

�Defeito complexo do tráfico intracelular de lípidos �
acumulação de colesterol não esterificado nos lisossomas

�Envolvimento sistémico:
› Hidropsia fetal, icterícia colestática neonatal, hepatoesplenomegália

�Envolvimento neurológico:
› Forma clássica (infantil e juvenil): ataxia progressiva, distonia, 

disartria, disfagia, epilepsia e demência

› Forma do adulto

NPC (17 e 22 anos)



� GAG e oligossacarídeos em urina 24h
› GAG �MPS

› Oligossacarídeos � oligossacaridose, ML, GM1, GM2 e doença de 
armazenamento de ácido siálico

› Formas não excretoras

� Gb3 urina� doença Fabry
› Formas não excretoras (sexo F)

� Doseamento enzimático específico

� Estudo molecular
(Centro Genética Médica JM/INSA Porto-Unidade de Enzimologia)



� Aconselhamento genético

� Importante diagnóstico/estudo destas patologias

� Detecção de fetos afectados

› Estudos enzimáticos LA/VC

› Estudos moleculares  LA/VC (mais fiáveis)



� Terapias de suporte 
› SNC: derivação VP, anti-epilépticos

› Oftalmológicas: tratamento glaucoma, transplante de córnea

› Cirúrgicas: hérnias, coluna, túnel cárpico, flexus, ORL

› Outras: fisioterapia, suporte ventilatório

� Transplante de MO / Stem cell
› Elevada mortalidade

› Dador compatível

� Terapias génicas



� Terapêutica enzimática de substituição iv
› Gaucher I (Imiglucerase 60 U/Kg/2sem) 1991

› MPS I (Laronidase 100 U/Kg/sem) 2003

› Pompe (α glucosidase 20 mg/Kg/2sem) 2005

› Fabry (α galactosidase A 1 mg/Kg/2sem) 2006

› MPS VI (galsulfase 1 mg/Kg/sem) 2006

› MPS II (Idursulfase) 2008

› NPB, MPS IV



� Terapêutica de redução de substrato (2002): miglustat
› Gaucher I (II/III)

› NPC (2009)

› MPS III

› GM1, GM2

� Terapias combinadas


