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Objetivo: Implementar e padronizar técnicas de dosagem de atividade enzimática em 

gota seca de sangue em papel de filtro para as seguintes enzimas lisossomais: -

galactosidase A, que permite diagnosticar pacientes com Doença de Fabry, -

iduronidase, que permite identificar pacientes com Mucopolissacaridose tipo I; -

glicosidase e quitotriosidase, que permitem diagnosticar pacientes com Doença de 

Gaucher e -glicosidase, que permite identificar pacientes com Doença de Pompe, 

além da enzima -galactosidase, que possibilita avaliar a qualidade do material. 

Determinar o valor de corte para todas estas enzimas, que irá possibilitar a 

diferenciação dos indivíduos saudáveis dos pacientes. Metodologia: Ao todo foram 

selecionados 302 indivíduos, de ambos os sexos e com idades entre 18 e 82 anos. 

Foram coletados de 5 a 10 mL de sangue periférico de cada voluntário, e 

posteriormente 4 ou 5 gotas de sangue foram transferidas com o auxílio de uma pipeta 

tipo Pasteur para um papel de filtro. Todas as técnicas de dosagem de atividade 

enzimática realizadas neste trabalho baseiam-se na ação da enzima de interesse sobre 

um substrato sintético específico, que libera após clivagem uma molécula que emite 

fluorescência. A atividade enzimática será proporcional à quantidade de fluorescência 

detectada pelo equipamento. Resultados: Com as dosagens de atividade enzimática 

realizadas neste trabalho foram obtidos os seguintes resultados (média±desvio-padrão; 

valores mínimos e máximos), expressos em μmol/L/h: -galactosidase (14,09±4,36; 

4,04-29,65); -galactosidase A (4,57±1,37; 1,44-10,67); -iduronidase (3,45±1,21; 

1,40-7,78); -glicosidase (4,57±1,37; 1,44-10,67); quitotriosidase (12,88±9,84; 0,00-

48,07); -glicosidase (5,41±1,74; 2,10-10,65); também expressa pela razão -

glicosidase neutra/ -glicosidase ácida inibida (13,19±4,26; 5,03-28,58); e pela % 

inibição da -glicosidase ácida (70,66±7,60; 36,38-87,08). Os cálculos de sensibilidade 

e especificidade, realizados confrontando a técnica que utiliza papel de filtro com a 
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técnica que utiliza leucócitos, resultaram em valores acima de 50%, que são 

considerados adequados. Conclusões: As análises estatísticas dos resultados obtidos 

possibilitaram a escolha do valor de corte mais preciso, o que permite a diferenciação 

entre indivíduos saudáveis e pacientes com Doença de Fabry, Doença de Pompe, 

Doença de Gaucher e Mucopolissacaridose tipo I. Os valores de atividade enzimática 

observados se mostraram de acordo com os descritos na literatura, com pequenas 

variações. As técnicas de diagnóstico que utilizam papel de filtro podem ser 

consideradas uma ferramenta eficiente, barata e simples de serem realizadas. 
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1. Introdução 

1.1 Erros Inatos do Metabolismo 

O termo “Erros Inatos do Metabolismo” (EIM) foi utilizado pela primeira vez em 

1902, por Archibald Garrod. Ele descrevia em seu trabalho a Alcaptonúria, 

classificando-a como uma doença congênita que não era explicável por fatores 

ambientais.  

Os EIM são distúrbios geneticamente determinados, causados por um defeito 

específico – enzimático ou de transporte – que leva ao bloqueio de uma via metabólica. 

A consequência deste defeito pode ser: o acúmulo de uma substância normalmente 

presente em pequenas quantidades, a falta de um produto essencial ou o desvio de um 

produto para uma rota metabólica alternativa (Scriver, 2001). 

Individualmente são doenças raras, mas em seu conjunto possuem uma 

incidência estimada de até 1:1.000 nascimentos. Aproximadamente 500 EIM já foram 

identificados, o que corresponde a cerca de 10% de todas as doenças genéticas 

monogênicas. Eles são herdados em sua maioria de forma autossômica recessiva, com 

algumas exceções que possuem herança ligada ao cromossomo X (Scriver, 2001). 

Segundo classificação proposta por Sinclair em 1982, os EIM podem ser 

classificados em 4 categorias: os causados por distúrbios de síntese de moléculas; os 

causados por distúrbios de armazenamento, degradação e secreção de moléculas 

complexas; os que envolvem distúrbios de transporte, e os que envolvem distúrbios no 

metabolismo intermediário (Carakushansky, 2001).  

Dentre os EIM resultantes de distúrbios de degradação de moléculas complexas 

existe um subgrupo de doenças em que os sintomas são permanentes, progressivos, 

independentes de eventos intercorrentes e não estão relacionados com a ingestão de 

alimentos – as doenças de depósito lisossômico (DDL) (Scriver, 2001).  
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1.2 Doenças de Depósito Lisossômico  

Apesar de o lisossomo só ter sido descoberto em 1955 por Duve e 

colaboradores, a primeira descrição de uma DDL, antes mesmo desta denominação 

ser criada, ocorreu muitos anos antes, e foi sobre a Doença de Tay-Sachs (Tay, 1881; 

Sachs, 1887). Hers, em 1963, foi quem fez a ligação entre uma deficiência enzimática e 

uma doença de armazenamento, e a partir daí, uma série de descobertas foram feitas 

sobre a biologia das enzimas lisossomais e doenças relacionadas. 

As DDL compreendem um grupo de cerca de 40 doenças (Quadro 1), as quais 

se dividem em diferentes subgrupos de acordo com as características da principal 

substância acumulada. Mucopolissacaridoses, esfingolipidoses e glicoproteinoses são 

alguns desses subgrupos (Scriver, 2001; Mehta et al., 2003; Futerman and van Meer, 

2004). 

 
Quadro 1: Alguns exemplos de doenças de depósito lisossômico 

Dados adaptados de Vellodi, 2005. MPS: mucopolissacaridose 
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Os substratos acumulados nos lisossomos podem ser tóxicos e desorganizar 

generalizadamente os componentes celulares, sendo os tecidos mais afetados aqueles 

nos quais a substância é normalmente catabolizada em grandes quantidades (Vellodi, 

2005). 

Individualmente, as DDL são definidas como doenças genéticas raras, mas, 

tomadas como um grupo, podem ser consideradas comuns, apresentando uma 

prevalência estimada de 1:7.700 nascimentos (Meikle et al., 1999). Todas elas são 

doenças monogênicas, ou seja, resultam de mutação em um único gene, e com 

apenas três exceções, todas apresentam herança autossômica recessiva.    

 

1.3 Doença de Gaucher 

A Doença de Gaucher (DG, MIM*606463, CID-10=E75.2) é a mais comum das 

glicoesfingolipidoses. Devido à deficiência da enzima lisossomal -glicosidase ( -gli, 

glicocerebrosidase, E.C.:3.2.1.45), o catabolismo do glicoesfingolipídeo 

glicosilceramida fica comprometido, resultando em maciço acúmulo intralisossomal 

desta molécula nas células mononucleadas e nos macrófagos, dando origem às 

chamadas “células de Gaucher” (Scriver, 2001; Jmoudiak and Futerman, 2005; 

Guggenbuhl et al., 2008).  

 
1.3.1 Histórico 

 
A primeira descrição clínica de um paciente com DG foi feita pelo dermatologista 

francês Phillipe Charles Ernest Gaucher em 1882, em sua tese de doutorado. Ele 

descreveu uma mulher de 32 anos que apresentava uma acentuada esplenomegalia, a 

qual imaginou tratar-se de uma neoplasia. Nos anos seguintes a natureza sistêmica da 

doença foi identificada e só então passou a ser chamada de “Doença de Gaucher” em 

1905, por sugestão de Nathan E. Brill. 
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A natureza metabólica da DG foi proposta por Marchand em 1907, e em 1924 foi 

isolada uma substância de base lipídica que estava acumulada no baço de um 

paciente, que só foi identificada como sendo um glicocerebrosídeo 10 anos mais tarde, 

por Aghion .  

Roscoe Brady, em 1965, identificou que a enzima responsável pela hidrólise da 

glicosilceramida estava deficiente nos pacientes com DG. A localização lisossomal da 

-gli foi demonstrada por Weinreb e colaboradores em 1968, estabelecendo assim a 

DG como membro da família das DDL. 

Ho e O‟Brien identificaram em 1971 uma molécula de baixo peso molecular, que 

denominaram saposina C, como tendo um papel muito importante na ativação da -gli. 

Já o gene que codifica a enzima foi identificado e mapeado durante os anos 80  

(Devine et al., 1982; Barneveld et al., 1983; Ginns et al., 1983).  

 

1.3.2 Aspectos genéticos, moleculares, bioquímicos e epidemiológicos 

A DG possui herança autossômica recessiva, com incidência estimada de 

1:40.000 até 1:50.000. É considerada uma doença pan-ética, apesar de sua elevada 

frequência na população de judeus Ashkenazi, na qual a incidência pode chegar a 

1:800 nascidos, além de aproximadamente 7% desta população apresentar mutação 

em heterozigose para a DG (Chen and Wang, 2008; Grabowski, 2008).  

A enzima -gli é codificada pelo gene GBA, localizado no cromossomo 1 (1q21). 

Este gene, de 7Kb e 11 éxons, dá origem a uma proteína madura de 497 aminoácidos. 

Os códons correspondentes a aminoácidos localizados próximos ao sítio catalítico são 

os principais alvos de mutações (Butters, 2007). Mais de 300 mutações que resultam 

na DG já foram identificadas (Koprivica et al., 2000; Grabowski, 2008) e por volta de 10 

delas são mais frequentes em determinados grupos étnicos (Elstein et al., 2001).  
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A mutação N370S é a mais comum entre os judeus Ashkenazi, tendo sido 

identificada em aproximadamente 75% dos pacientes diagnosticados (frequência de 

30% nos não-judeus). Trata-se da mutação mais comum em pacientes classificados 

como DG tipo I (ver item 1.3.4) e quando presente em homozigose está associada à 

doença assintomática (Elstein et al., 2001; Chen and Wang, 2008).   

Existem mutações que resultam na forma neuropática da DG, são mutações que 

alteram o dobramento e a estabilidade da enzima; comprometendo mais drasticamente 

a sua atividade. Um exemplo é a mutação L444P, que é a mais frequente na população 

não Ashkenazi e está sempre relacionada à forma neuropática quando em homozigose 

(Butters, 2007). Sobreira e colaboradores, avaliando uma amostra de 223 pacientes 

brasileiros que fazem parte do Gaucher Registry, verificaram que 47% de nossa 

população possuem o genótipo N370S/L444P, diferindo de outros países não 

Ashkenazi (16,3%) e de países com população Ashkenazi (25,7%). 

Apesar de geralmente ser considerado que a gravidade da DG vai depender do 

nível de atividade residual da enzima -gli, é difícil comprovar isto para a maioria dos 

pacientes (Jmoudiak and Futerman, 2005). A correlação genótipo-fenótipo é limitada, 

só sendo possível para algumas mutações, como no caso da associação entre a DG 

tipo IIIc e a identificação da mutação D409H em homozigose (Elstein et al., 2001).  

A DG também pode ocorrer como resultado de outras alterações. Existem 

relatos na literatura de DG resultante de mutações no gene da saposina C, mas trata-

se de um evento mais raro (Tylki-Szymanska et al., 2007). Por outro lado, uma 

deficiência da enzima -gli pode não estar necessariamente associada a um quadro 

clínico de DG, já que alterações no receptor proteico lisossomal integral de membrana - 

LIMP-2 - podem resultar em baixa atividade da -gli em alguns tipos celulares (Balreira 

et al., 2008). 
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1.3.3 Quitotriosidase 

Os pacientes com DG apresentam diversas alterações bioquímicas secundárias 

já identificadas, que podem ou não estar associadas às manifestações clínicas. 

Fosfatase ácida, enzima conversora de angiotensina (ECA), ferritina, além de diversas 

interleucinas e outros marcadores de macrófagos ativados são exemplos de 

parâmetros que se apresentam alterados nestes pacientes (Aerts et al., 2005; 

Jmoudiak and Futerman, 2005; Guggenbuhl et al., 2008). Dentre as moléculas mais 

estudadas e utilizadas como biomarcadores está a quimiocina CCL18 e a 

quitotriosidase (QT). 

A QT, uma quitinase secretada por macrófagos ativados capaz de degradar 

quitina, não tem ainda sua função biológica em humanos bem estabelecida, mas 

parece estar relacionada à hidrólise de quitina (polímeros de N-acetilglicosamina), 

contribuindo assim para a resposta imunológica, através do combate de 

microorganismos que possuem quitina em sua estrutura (Malaguarnera, 2006; 

Guggenbuhl et al., 2008). 

O gene CHIT1, que está localizado no cromossomo 1 (1q31-32) e tem 

aproximadamente 20kb e 12 éxons, dá origem a 2 isoformas distintas de QT: uma de 

50kDa e outra de 39kDa, que diferem no que diz respeito à localização e a afinidade 

por quitina (Renkema et al., 1997; Boot et al., 1998). 

Existem trabalhos que identificaram atividade alterada da QT em algumas DDLs 

(Guo et al., 1995; Michelakakis et al., 2004; Isman et al., 2008), mas ela encontra-se 

acentuadamente elevada na maioria dos pacientes com DG - de 100 até 5000 vezes 

mais do que o normal - e frequentemente há correlação entre este aumento e o 

acúmulo de glicosilceramida nos lisossomos das células, bem como com a gravidade 

da doença (Hollak et al., 1994; Guggenbuhl et al., 2008).  
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Entretanto, uma mutação no gene CHIT1 resulta em ausência de atividade. Esta 

alteração, uma duplicação de 24pb no éxon 10, ocorre em aproximadamente 6% da 

população em homozigose e em 30 - 40% da população em heterozigose (Giraldo et 

al., 2001; Rodrigues et al., 2004). Esta deficiência (MIM+600031) não está associada a 

nenhuma condição patológica, isto é, pacientes homozigotos para esta mutação são 

perfeitamente saudáveis (Masoud et al., 2002). 

 

1.3.4 Manifestações clínicas 

A heterogeneidade clínica da DG é uma de suas marcas registradas, mesmo 

gêmeos que possuem o mesmo genótipo podem apresentar diferentes manifestações 

clínicas (Hollak et al., 1994; Lachmann et al., 2004). Hepatoesplenomegalia, 

pancitopenia, alterações de pigmentação da pele, comprometimento cerebral e dores 

ósseas são alguns dos seus sintomas mais característicos (Jmoudiak and Futerman, 

2005; Grabowski, 2008).  

Três formas de apresentação clínica são reconhecidas, com base na ausência 

(tipo I - MIM#230800) ou presença de envolvimento neurológico (tipo II - MIM#230900, 

e tipo III - MIM#231000) (Elstein et al., 2001). A DG tipo I corresponde a 99% dos casos 

e é essencialmente uma doença que acomete macrófagos. Seu espectro clínico pode 

variar desde quadros assintomáticos até um grave comprometimento visceral, 

ocasionalmente fatal (Jmoudiak and Futerman, 2005; Guggenbuhl et al., 2008).  

O tipo II da DG, também chamado de agudo neuropático ou forma infantil, 

acomete menos de 1% dos pacientes. Trata-se do subtipo mais raro e mais grave, 

geralmente fatal antes dos 3 anos de idade. Além do envolvimento visceral, sintomas 

neurológicos como alterações óculo-motores surgem já no início da vida. Já tipo III da 

DG também é raro e os pacientes apresentam manifestações neurológicas menos 



9 

 

graves que aqueles com o tipo II, e com início mais tardio. Neste caso a expectativa de 

vida é de 30 a 40 anos (Jmoudiak and Futerman, 2005; Guggenbuhl et al., 2008). 

 

1.3.5 Diagnóstico 

Após a suspeita clínica, a investigação laboratorial pode ser iniciada pela busca 

de células de Gaucher em aspirados de medula óssea. A identificação destas células 

não está restrita a pacientes com DG; células semelhantes também estão presentes 

em outras doenças hematológicas, como leucemias e mielomas (Guggenbuhl et al., 

2008). 

Outra estratégia e a realização da dosagem da atividade da enzima -gli em 

materiais como leucócitos, fibroblastos ou em gotas secas de sangue em papel de filtro 

(GSPF). Pacientes com DG apresentarão baixa atividade; de 10 a 30% menor do que 

os valores considerados normais (Chamoles et al., 2002a; Enderlin et al., 2003). Este 

método não permite diferenciar os pacientes com DG dos heterozigotos, mas é 

considerada na literatura como o método padrão-ouro (Grabowski, 2008).  

A ferramenta mais sofisticada disponível é o sequenciamento do DNA. Investigar 

a presença de mutações no gene GBA permite não só identificar homozigotos quanto 

portadores heterozigotos. Algumas mutações mais frequentes podem ser identificadas 

através da técnica da reação em cadeia da polimerase (PCR), mas a não identificação 

de alterações não exclui a possibilidade de DG (Grabowski, 2008; Guggenbuhl et al., 

2008). 

Diversos biomarcadores possibilitam identificar alterações bioquímicas 

presentes na DG, mas é a dosagem da atividade enzimática da QT que tem sido mais 

utilizada nos dias de hoje; não só para reforçar o diagnóstico de DG, mas também para 

monitorar a resposta destes pacientes frente à terapia com enzima recombinante, uma 
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vez que ocorre diminuição desta atividade ao longo do tratamento (Young et al., 1997; 

de Fost et al., 2006; Aerts et al., 2008). Este parâmetro também é considerado pelos 

médicos para estabelecer a melhor dose da enzima recombinante para cada indivíduo 

(Aerts et al., 2005; Schoonhoven et al., 2007), exceto nos casos de pacientes com 

deficiência de QT. 

 

1.3.6 Tratamento 

Até 1991 não existia nenhum tratamento específico para a DG, somente os 

cuidados específicos com os sintomas apresentados pelos pacientes. A introdução na 

prática clínica da terapia de reposição enzimática (Spinelli et al., 2004) foi um marco no 

tratamento das DDL, que modificou radicalmente a história natural da DG e melhorou 

significativamente a qualidade de vida destes pacientes (Barton et al., 1991; Grabowski 

and Hopkin, 2003). 

A TRE é destinada somente para pacientes com o tipo I da DG. A enzima 

recombinante imiglucerase (Cerezyme  - Genzyme Corporation) já vem sendo 

administrada em milhares de pacientes no mundo todo, com até 10 anos de 

acompanhamento de alguns pacientes (Grabowski and Hopkin, 2003; Grabowski, 2004; 

Weinreb, 2004; Starzyk et al., 2007). O principal resultado deste tratamento é a 

redução das manifestações viscerais e hematológicas. 

Uma outra opção de tratamento, utilizada principalmente por aqueles pacientes 

com alguma restrição à TRE é a terapia de redução de substrato (TRS). O 

medicamento miglustat (Zavesca  - Actelion Pharmaceuticals) é administrado por via 

oral, e atua inibindo a enzima glicosilceramida sintase, diminuindo assim o acúmulo de 

glicosilceramida nos macrófagos (Grabowski, 2008; Guggenbuhl et al., 2008),   
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As pesquisas mais recentes estão voltadas para novas estratégias de 

tratamento, como a terapia com chaperonas e a terapia gênica. As chaperonas 

farmacológicas em estudo para a DG são administradas por via oral e apresentam boa 

difusão celular, atingindo até o sistema nervoso central (Kolter and Wendeler, 2003). Já 

com a terapia gênica, a maioria dos resultados promissores ainda são obtidos em 

modelos animais, mas sem dúvida trata-se de uma estratégia de tratamento bastante 

aguardada para um futuro próximo.  

 
1.4 Doença de Fabry 

A Doença de Fabry ou Doença de Anderson-Fabry (DF, MIM#301500 e *300644, 

CID-10=E75.2) é uma DDL que ocorre em decorrência da atividade baixa ou 

inexistente da enzima -galactosidase A ( -gal A; E.C.:3.2.1.22). Este defeito resulta 

no acúmulo de alguns glicoesfingolipídeos neutros, principalmente 

globotriaosilceramídeo (Gb3) e digalactosilceramídeo, dentro do lisossomo de diversos 

órgãos - rins, fígado, coração e baço, e principalmente no endotélio vascular e no 

plasma (Desnick et al., 2003; Clarke, 2007; Zarate and Hopkin, 2008). 

 

1.4.1 Histórico  

 A DF foi descrita simultaneamente, porém independentemente, por dois 

dermatologistas em 1898: o inglês Johannes Fabry e o alemão William Anderson. 

Fabry descreveu em seu trabalho o caso de um jovem de 13 anos no qual diagnosticou 

purpura nodularis e que após acompanhá-lo até os 30 anos e observar outros sintomas 

como albuminúria e lesões cutâneas reclassificou o caso como angioqueratoma 

corporis diffusum. Já Anderson descreveu seu caso como mais um de angioqueratoma. 

Tratava-se de um homem de 39 anos que apresentava proteinúria, deformidades nos 

dedos, varicose venal e edema linfático. Ele suspeitou tratar-se de uma doença 
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generalizada e, astutamente, sugeriu que as lesões vasculares deveriam acometer, 

além dos vasos da pele, os vasos renais (Scriver, 2001). 

Já em 1947, Pompen e colaboradores publicaram achados post morten de dois 

irmãos acometidos por falência renal, cuja observação mais relevante foi verificar a 

presença de vacúolos nos vasos sanguíneos. A partir destes achados surgiu a hipótese 

da DF se tratar de uma doença de depósito. Posteriormente, Scriba estabeleceu a 

natureza lipídica do material armazenado e foi o primeiro a confirmar um diagnóstico 

histológico em biópsia de pele de um paciente vivo (Scriver, 2001; Beck, 2007). 

 Em 1963 a DF foi classificada como uma glicoesfingolipidose, quando Sweely e 

Klionsky isolaram e caracterizaram os glicoesfingolipídeos neutros que acumulam nos 

lisossomos. Em 1965, Optiz descreveu o padrão de herança da doença como recessiva 

ligada ao X. Brady e colaboradores identificaram em 1967 a deficiência enzimática 

específica da DF, caracterizada como uma galactosil hidrolase requerida para o 

catabolismo de globotriaosilceramídeos, que tempos depois, foi denominada α-

galactosidase A. 

Pesquisas mais recentes, realizadas por Kornreich e colaboradores em 1989, 

resultaram na descoberta da sequência do gene da α-galactosidase A o que 

possibilitou a produção da enzima in vitro e, consequentemente, o desenvolvimento da 

terapia de reposição enzimática. 

 

1.4.2 Aspectos genéticos, moleculares, bioquímicos e epidemiológicos. 

A DF possui padrão de herança ligado ao cromossomo X, que atualmente não é 

considerada nem como dominante nem como recessiva, já que mulheres portadoras do 

gene mutado podem eventualmente apresentar sintomas tão graves quanto os homens  

(Schaefer et al., 2005; Clarke, 2007; Hughes, 2008). 
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O gene GLA, localizado em Xq22.1 e composto de 7 éxons, codifica a enzima -

gal A. Atualmente mais de 300 mutações já foram identificadas (Garman, 2007), sendo 

que a maioria delas são restritas a uma única família (Beck, 2007). Em trabalho 

publicado por um grupo brasileiro, 4 diferentes mutações foram identificadas em 4 

famílias distintas de pacientes com DF (Pereira et al., 2007). 

Mutações mais graves, que resultam em perda total de atividade da enzima, 

estão associadas à manifestação da forma clássica da DF, enquanto mutações mais 

simples, como substituições de aminoácidos, que resultam na manutenção de uma 

atividade residual estão associadas ao fenótipo mais atenuado da doença (Zarate and 

Hopkin, 2008). Mais da metade mutações descritas no gene GLA resultam em simples 

substituições de aminoácidos na proteína madura; já as inserções, duplicações, e os 

rearranjos complexos correspondem a cerca de 10% das mutações descritas (Clarke, 

2007).  

A enzima -gal A, que na sua forma madura é composta por 398 aminoácidos, é 

formada por duas subunidades idênticas de 49kDa (Clarke, 2007; Ishii et al., 2007). 

Sua principal modificação póstradução é a glicosilação, processo muito importante para 

a estabilidade tridimensional da enzima, bem como para sua correta distribuição e 

atividade catalítica (Nalivaeva and Turner, 2001). 

A DF possui uma incidência estimada entre 1:40.000 e 1:117.000 (Desnick et al., 

2003; Mehta et al., 2004); mas estudos de triagem neonatal já chegaram a encontrar 

uma incidência de 1:4.600 (Spada et al., 2006). Trata-se de uma doença pan-ética, 

mas algumas regiões específicas já foram identificadas com uma elevada incidência, 

provavelmente devido a um efeito fundador. 
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1.4.3 Manifestações clínicas 

Nosso conhecimento sobre a história natural da DF ainda é incompleto. Os 

pacientes podem ser didaticamente sub-divididos em três grandes grupos: os que 

apresentam a forma clássica, os que apresentam uma forma branda e aqueles que 

apresentam variantes atípicas da DF (Desnick et al., 2003). 

As primeiras manifestações clínicas em pacientes com a forma clássica ocorrem 

em média entre os 6 e os 10 anos de idade, apesar de existirem evidências de que o 

depósito de substratos não degradados inicia-se no período pré-natal (Zarate and 

Hopkin, 2008). Os primeiros sintomas são acroparestesia, hipoidrose, dor abdominal, 

vômitos, diarréia, febre e intolerância ao calor e/ou frio e aos exercícios físicos.  

Na adolescência surgem angioqueratomas, opacidade da córnea e fadiga. Na 3a 

ou 4a década de vida o comprometimento renal, cardíaco e cerebrovascular se faz 

presente, com um agravamento progressivo que pode levar a uma morte precoce por 

volta dos 40 anos, mais freqüentemente por insuficiência renal (Scriver, 2001; Desnick 

et al., 2003).  

As manifestações clínicas nas mulheres são em geral mais leves que as dos 

homens, porém variáveis, podendo ser desde assintomáticas até fatais (Whybra et al., 

2001; Hughes, 2008); trabalhos recentes relatam que as alterações viscerais são mais 

frequentes neste grupo do que no grupo dos homens com DF (Wilcox et al., 2008).  

 

1.4.4 Diagnóstico 

O diagnóstico presuntivo pode ser feito com base em sinais e sintomas e nos 

achados laboratoriais. Histórico familiar de doença renal, acidente vascular cerebral ou 

problemas cardíacos precoces em outros membros da família, são sugestivos de DF; e 

exames simples e rotineiros, como eletrocardiograma e ressonância magnética nuclear, 
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associados aos achados clínicos podem auxiliar bastante no diagnóstico (Clarke, 

2007). 

Entretanto, o diagnóstico definitivo nos homens é feito pela dosagem da 

atividade enzimática da -gal A em plasma, leucócitos, tecidos de biópsia ou em GSPF 

(Germain, 2002; Zarate and Hopkin, 2008). Já nas mulheres, que podem apresentar 

atividade enzimática normal mesmo sendo portadoras de mutação para a DF, o 

diagnóstico definitivo é feito somente através da identificação da mutação, que é, em 

geral, realizada através do sequenciamento do DNA (Masson et al., 2004).  

Níveis elevados de Gb3 podem ser detectados na urina ou no plasma, mas este 

recurso não é muito utilizado, uma vez que pacientes com envolvimento órgão-

específico não necessariamente apresentarão esta alteração (Kitagawa et al., 2005; 

Roddy et al., 2005). 

 

1.4.5 Tratamento  

 A partir da confirmação do diagnóstico, o início do tratamento deve ocorrer 

prontamente para que os danos aos diferentes órgãos acometidos sejam minimizados. 

Este tratamento pode ser tanto sintomático quanto específico, sendo que o segundo 

resultará em melhora significativa da qualidade de vida dos pacientes. 

  A terapia de reposição enzimática para a DF foi desenvolvida há 8 anos e 

permite a degradação do substrato acumulado pela ação de uma enzima 

recombinante, que é administrada endovenosamente. A enzima algasidase beta 

(Fabrazyme® - Genzyme Corporation) já foi aprovada pelo FDA (Food and Drugs 

Administration), EMEA (European Medicines Agency) e pela ANVISA (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária), e diversos estudos comprovam a segurança e 



16 

 

eficácia deste tratamento, bem como melhoras significativas dos sintomas 

apresentados pelos pacientes (Germain et al., 2007; Wraith et al., 2008).  

Outra forma de TRE disponível, a enzima algasidase alfa (Replagal® – Shire 

HGT) possui ação comprovada em estudos internacionais desde 2001 (Schiffmann et 

al., 2001; Beck et al., 2004), mas ainda não recebeu aprovação no Brasil. Por aqui ela 

vem sendo utilizada em estudos clínicos (Jardim et al., 2006) e, apesar dos benefícios 

evidentes, a melhora dos pacientes com a utilização de TRE é modesta quando 

comparada com resultados obtidos com a DG. 

Com relação à terapia gênica, resultados de sucesso já foram observados com a 

utilização de vetores retrovirais (Qin et al., 2001) e adeno-associados (Park et al., 2003) 

em modelos animais, mas muita pesquisa ainda é necessária antes desta terapia estar 

disponível para os pacientes. Estudos clínicos também estão em andamento utilizando 

chaperonas farmacológicas, e um aumento significativo da atividade da enzima -gal A 

já foi observado (Yam et al., 2006).  

 

1.5 Doença de Pompe 

A Doença de Pompe (DP, MIM#232300 e *606800, CID-10=E74.0), também 

conhecida como Glicogenose tipo II, Doença de Depósito de Glicogênio tipo II ou 

deficiência de maltase ácida, é causada pela baixa atividade da enzima lisossomal  - 

glicosidase ácida ( -gli, maltase ácida, E.C.:3.2.1.20), enzima responsável pelo 

catabolismo do glicogênio no interior dos lisossomos. Como resultado desta falha 

ocorre o acúmulo do glicogênio de forma progressiva e maciça nos lisossomos de 

diversos tipos celulares, especialmente nas células musculares (Scriver, 2001; 

Baethmann, 2008).  
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1.5.1 Histórico 

Em 1932, o patologista alemão Johannes Cassianus Pompe publicou um 

trabalho em que descrevia o caso de uma criança de sete meses que morreu 

repentinamente de hipertrofia cardíaca idiopática. Embora este quadro já tivesse sido 

descrito anteriormente, Pompe observou mais um evento muito importante: havia um 

acúmulo maciço de glicogênio na forma de vacúolos, não só no coração, mas também 

em outros tecidos examinados .  

Nos anos seguintes, outros casos como o observado por Pompe foram descritos 

na literatura (Di Sant'Agnese et al., 1950; Krivit et al., 1953), nos quais os pacientes 

além de apresentarem cardiomiopatia e acúmulo de glicogênio nas células 

apresentavam fraqueza muscular, hipotonia, aumento do fígado e da língua, sinais 

típicos associados, mais tarde, à forma clássica infantil da doença. 

Em 1952 Cori reclassificou a até então chamada “Doença de Pompe” como 

Doença de Depósito de Glicogênio tipo II, após identificarem que a via de catabolismo 

do glicogênio estava envolvida na doença. Esta reclassificação e a descoberta do 

lisossomo por de Duve em 1955 possibilitaram a descoberta da base molecular da DP 

por Hers e colaboradores em 1963. Eles descreveram a enzima -gli presente nos 

lisossomos - que é ativa em pH ácido e capaz de degradar o glicogênio presente na 

organela - além de conseguirem demonstrar sua ausência em tecidos provenientes de 

pacientes com a forma clássica da DP. 

Foi Hers quem primeiro sugeriu que outras DDLs poderiam ser explicadas com 

base na ausência de enzimas lisossomais, e, portanto a deficiência da enzima -gli foi 

a primeira DDL descrita, das mais de 40 descobertas até hoje.  
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1.5.2 Aspectos genéticos, moleculares, bioquímicos e epidemiológicos 

A deficiência da enzima -gli é resultado de mutações que ocorrem no gene 

GAA, que contém 20 éxons e está localizado no cromossomo 17 (17q25.2-25.3). Este 

gene é responsável por codificar um precursor de 952 aminoácidos (110kDa), que após 

processamento póstraducional dá origem a uma forma madura de 76kDa (Hoefsloot et 

al., 1990; Tajima et al., 2007). 

 Mais de 300 mutações já foram descritas como causadoras da DP, inclusive 

mutações intrônicas (www.pompecenter.nl). Algumas destas mutações já foram 

associadas a fenótipos ou grupos étnicos específicos, como a c.-32-13T>G, que ocorre 

em aproximadamente 75% dos casos de DP de manifestação tardia; a D645E, mais 

frequente entre os taiwaneses e as deleções 525T e do éxon 18, que por resultarem 

em perda total de atividade da enzima -gli estão associadas ao quadro mais grave da 

DP – a forma infantil (Bembi et al., 2008; van der Ploeg and Reuser, 2008). 

Diferentes mutações resultam em diferentes níveis de atividade residual da 

enzima -gli, que geralmente são inversamente proporcionais à gravidade das 

manifestações clínicas. Porém, a quantidade de glicogênio acumulada nos lisossomos 

não depende somente desta atividade, mas também do nível de importação de 

moléculas de glicogênio do citoplasma para lisossomo (Baethmann, 2008). 

Trata-se de uma doença de herança autossômica recessiva, com incidência 

média estimada em 1:40.000 (van der Ploeg and Reuser, 2008; Winchester et al., 

2008), mas que pode variar de acordo com a etnia que está sendo avaliada. A DP 

infantil é mais frequente entre pessoas de origem africana - 1: 31.000 – e a forma 

juvenil e mais rara, sendo estimada em 1: 720.000 (Katzin and Amato, 2008).  

 

http://www.pompecenter.nl/
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1.5.3 Manifestações clínicas 

A DP apresenta diferentes manifestações, que variam de acordo com a idade de 

início dos sintomas, órgãos que estão comprometidos e grau de miopatia apresentado. 

Segundo guia publicado em 2006 por um grupo de pesquisadores, a classificação mais 

correta da DP é: forma infantil (início precoce) e forma de manifestação tardia (início 

tardio), que inclui a forma juvenil e a forma adulta (Kishnani et al., 2006). Outros 

pesquisadores classificam a forma juvenil como sendo uma variante “não-clássica” da 

DP, mas é difícil estabelecer claramente um limite entre estas manifestações (Bembi et 

al., 2008; Katzin and Amato, 2008). 

Pacientes com a forma infantil, estimada como sendo 1/3 do total de casos, 

apresentam sintomas graves logo nos primeiros meses de vida, e a aparência de 

“floppy baby” é um sinal característico da doença. Seus sintomas mais clássicos são: 

cardiomiopatia, hipotonia, atraso de desenvolvimento, hepatomegalia e macroglossia. A 

progressão desta forma da DP ocorre rapidamente, levando à morte, geralmente por 

falência cardiorespiratória, antes dos pacientes completarem 1 ano de vida (Kishnani et 

al., 2006; van der Ploeg and Reuser, 2008).  

A classificação de DP juvenil refere-se a pacientes cujos sintomas iniciam-se 

durante a infância ou adolescência, mas sem a rápida progressão observada nos casos 

de DP infantil. Estes pacientes apresentam comprometimento motor e respiratório, sem 

envolvimento cardíaco. A morte pode ocorrer desde a infância, nos casos de 

manifestações bem precoces, até a 4ª década de vida, nos casos de pacientes com 

início mais tardio dos sintomas (Winkel et al., 2005). 

Já na forma adulta da DP, os sinais e sintomas aparecem após os 18 anos, mas 

podem não aparecer até a 2ª ou 3ª década de vida (Katzin and Amato, 2008). 

Problemas respiratórios são os sinais iniciais em 30% dos casos, mas o quadro 
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predominante é fraqueza muscular, sendo a gravidade do quadro avaliada pelo uso de 

cadeira de roda e/ou necessidade de ventilação mecânica. Estes pacientes 

esporadicamente apresentam envolvimento cardíaco e falência respiratória, que são as 

principais causas de morte (Bembi et al., 2008; van der Ploeg and Reuser, 2008). 

 

1.5.4 Diagnóstico 

Diversas ferramentas podem ser utilizadas para auxiliar o diagnóstico da DP, 

como exames de imagem, avaliação de enzimas hepáticas e quantificação de 

biomarcadores, mas a dosagem da atividade da enzima deficiente e a análise 

molecular são os métodos que darão respostas mais conclusivas. 

A dosagem da α-gli pode ser realizada em diferentes tipos de amostras 

biológicas, e a sensibilidade e especificidade do ensaio vai depender do material 

escolhido, do tipo de substrato utilizado e das condições do ensaio (van der Ploeg and 

Reuser, 2008). Cultura de fibroblastos, tecido muscular, leucócitos, linfócitos 

purificados e sangue total, incluindo GSPF podem ser utilizados, e o resultado será 

considerado compatível com a DP quando ausência ou baixa atividade for identificada. 

Dependendo do material escolhido para a análise, cuidados rigorosos devem ser 

seguidos devido à presença de isoformas da enzima α-gli que podem mascarar a 

atividade da enzima lisossomal.  

No total, três isoformas possuem capacidade de clivar moléculas de glicogênio 

ou seu derivado fluorescente em ensaios in vitro: duas que são ativas em pH neutro - 

α-glicosidase II e α-glicosidase C - e outra ativa em pH ácido – a maltase-glicoamilase 

(MGA) (Chamoles et al., 2004; Kallwass et al., 2007; Gasparotto et al., 2008). Culturas 

de fibroblastos, tecido muscular e isolados de leucócitos não apresentam interferência 

destas isoformas, porém apresentam outras desvantagens como a demora na 
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obtenção de células viáveis para a realização da dosagem, seja por dificuldades de 

isolamento ou de acesso ao material (Winchester et al., 2008). 

A realização da determinação da atividade da enzima α-gli em sangue total, 

mais especificamente em GSPF, já está sendo considerada um método padrão-ouro, 

uma vez que a interferência das outras isoenzimas pode ser facilmente eliminada pela 

adição de um inibidor competitivo da MGA, além da realização do ensaio em pH neutro 

e ácido, o que permite diferenciar as isoformas α-glicosidase II e α-glicosidase C das 

demais e reduz a ocorrência de falsos-negativos ao mínimo (Chamoles et al., 2004; 

Winchester et al., 2008). Estudos demonstraram que o melhor inibidor da MGA é a 

acarbose, que é capaz de eliminar a interferência da MGA sem prejudicar a atividade 

da α-gli, desde que utilizada na concentração certa (Jack et al., 2006; Okumiya et al., 

2006; Zhang et al., 2006; Kallwass et al., 2007). 

Pacientes com DP infantil dificilmente apresentam mais do que 1% de atividade 

residual. Já pacientes com a manifestação atípica e adulta apresentam maior atividade 

residual, variando de 1 a 10% e de 5 até 40% respectivamente (Kishnani et al., 2006; 

Baethmann, 2008). 

Algumas enzimas inespecíficas apresentam alteração em pacientes com DP. 

Níveis elevados de creatina quinase, alanina aminotransferase, aspartato 

aminotransferase e lactato desidrogenase geralmente estão presentes, mas níveis 

considerados normais não excluem a possibilidade de DP (Katzin and Amato, 2008).  

Outro parâmetro apresenta-se elevado em pacientes com DP: o oligômero 

tetraglicose (Glc4). Ele pode ser identificado no plasma e na urina e vem sendo 

utilizado como marcador dos efeitos benéficos da terapia com enzima recombinante 

(Bembi et al., 2008; Winchester et al., 2008). 
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A realização de biópsia muscular é bastante comum, e permite a identificação de 

vacúolos repletos de glicogênio. Porém mais do que 20% dos casos de DP juvenil e 

adulta apresentam biópsia considerada normal (Katzin and Amato, 2008). 

O sequenciamento do gene GAA em busca de mutações é, sem dúvida, a 

ferramenta diagnóstica mais sofisticada; a única que possibilita identificar heterozigotos 

e realizar aconselhamento genético. Porém, trata-se de uma ferramenta cara, 

trabalhosa e dificilmente disponível, diminuindo sua utilização, que fica muitas vezes 

restrita a situações em que os ensaios bioquímicos não apresentaram resultados 

conclusivos (Winchester et al., 2008). 

 

1.5.5 Tratamento 

A DP foi a primeira DDL cuja TRE foi testada, a partir de preparações de fungos, 

e de placenta humana, mas elas não apresentaram benefícios clínicos. Em 1999, 

testes utilizando enzimas recombinantes obtidas a partir de células ovarianas de 

hamster foram realizados e os resultados obtidos levaram à aprovação do tratamento. 

A enzima alglucosidase alfa (Miozyme® - Genzyme Corporation) foi aprovada em 2006 

pelo FDA e EMEA (van der Ploeg and Reuser, 2008). 

A TRE tem demonstrado excelentes resultados com relação à forma infantil, 

principalmente com relação aos sintomas cardíaco e muscular. Diversos pacientes vêm 

se beneficiando deste tratamento, inclusive no Brasil (Pereira et al., 2008a), porém, 

infelizmente nem todos respondem da mesma maneira (Kishnani et al., 2007). Com 

relação à utilização da TRE em pacientes com a forma juvenil e adulta, existem poucos 

dados, mas estudos demonstraram que ocorrem melhorias (van der Ploeg and Reuser, 

2008). A resposta frente à TRE vai depender da idade do paciente, da gravidade dos 

sintomas e do quão precoce foi o início do tratamento (Grabowski and Hopkin, 2003). 
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Alternativas de tratamento também vêm sendo estudadas. Trabalhos recentes 

demonstraram efeitos positivos sobre a deterioração das fibras musculares e a 

qualidade de vida de pacientes com DP, associando dieta hiperprotéica e a realização 

de exercícios físicos (Slonim et al., 2007). A utilização de terapia gênica e chaperonas 

farmacológicas, como já citado anteriormente, é uma realidade para a maioria das 

DDL, inclusive para a DP.  

Com relação à terapia gênica, diversos vetores já demonstraram potencial em 

experimentos utilizando modelos animais da doença (Pauly et al., 1998; Ding et al., 

2002; Fraites et al., 2002); já sobre as chaperonas poucos resultados foram obtidos, 

mas isso porque as pesquisas ainda estão muito no início. A empresa biofarmacêutica 

Amicus Therapeutics concentra seus estudos na descoberta de moléculas com 

potencial para utilização como chaperonas, e não só para tratamento da DP. 

 

1.6 Mucopolissacaridose tipo I 

As mucopolissacaridoses (MPS) são um grupo de DDL causadas pela 

deficiência de enzimas lisossomais específicas, responsáveis pela via de degradação 

dos glicosaminoglicanos (GAGs). A deficiência dessas enzimas resulta no acúmulo de 

diferentes GAGs dentro dos lisossomos da maioria das células, e consequentemente 

em alterações nos diversos tecidos e órgãos do indivíduos afetado (Scriver, 2001; 

Muenzer, 2004). 

Existem até hoje 7 tipos conhecidos de MPS (I, II, III, IV, VI, VII e IX), 

classificados de acordo com a enzima deficiente. Os termos V e VIII não são mais 

empregados, e apenas um paciente foi descrito com MPS IX (Natowicz et al., 1996). Os 

GAGs são classificados em 6 diferentes tipos: hialuronato, heparina, heparam sulfato, 
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dermatam sulfato, condroitim sulfato e queratam sulfato. Cada MPS resulta da não 

degradação de um ou mais tipos destes GAGs (Muenzer, 2004).  

A mucopolissacaridose do tipo I (MPS I, MIM*252800, CID-10=E76.0), é 

causada pela deficiência da enzima α-L-iduronidase (α-idua, E.C.:3.2.1.76). Esta 

enzima é responsável pela clivagem de resíduos α-idurônicos durante o processo de 

degradação de dois GAGs: dermatam e heparam sulfatos. A não degradação causa o 

acúmulo destes GAGs no lisossomo das células, resultando assim nos diferentes 

sintomas da doença (Scriver, 2001). 

 

1.6.1 Histórico 

A primeira descrição clínica de uma doença envolvendo o depósito lisossomal de 

mucopolissacarídeos ocorreu em 1917, quando o médico canadense Charles Hunter 

descreveu em seu artigo dois irmãos com o fígado aumentado e traços faciais 

grosseiros. Dois anos depois, a médica alemã Gertrud Hurler descreveu outros dois 

casos em que ambos apresentavam traços faciais grosseiros, retardo mental e 

hepatomegalia. Os quadros clínicos descritos por estes médicos são hoje em dia, 

respectivamente, classificados como MPS II e I.  

Em 1962 o oftalmologista americano Harold Scheie descreveu um paciente 

como uma manifestação atípica da Doença de Hurler, inicialmente classificada como 

MPS V. Porém, em 1970, Wiesmann e Neufeld conseguiram demonstrar que a 

síndrome de Scheie era resultado da mesma deficiência enzimática que a Doença de 

Hurler, sendo ela então reclassificada como uma forma leve da MPS I. 

Nos anos seguintes as pesquisas começaram a identificar as deficiências 

enzimáticas específicas dos diferentes tipos de MPS, e verificou-se que todas estas 

enzimas eram lisossomais. Estas descobertas permitiram a realização de diagnósticos 
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laboratoriais associados às observações clínicas. No início dos anos 1990, a 

descoberta da sequência completa do gene que codifica a enzima α-idua possibilitou a 

identificação de mutações, e consequentemente mais uma alternativa de identificar 

pacientes com MPS I tornou-se disponível (Scott et al., 1990). 

A identificação das bases bioquímicas e moleculares das MPSs impulsionou as 

pesquisas por possíveis estratégias de tratamentos para estas doenças, e as novas 

ferramentas de diagnóstico permitiram que os médicos identificassem com maior 

facilidade os pacientes, possibilitando o acesso dos mesmos às novas terapias 

disponíveis. 

 

1.6.2 Aspectos genéticos, moleculares, bioquímicos e epidemiológicos. 

A MPS I é uma doença pan-ética, de herança autossômica recessiva, resultante 

de mutações no gene IDUA. Este gene está localizado no cromossomo 4 (4p16.3), 

possui aproximadamente 19kb e é constituído por 14 éxons; ele é responsável por 

codificar um precursor de 653 aminoácidos, que será glicosilado e processado antes de 

tornar-se a forma madura da enzima α-idua (Scott et al., 1990; Sugawara et al., 2008). 

A incidência das MPSs é difícil de ser corretamente estabelecida pela ausência 

de estudos populacionais e epidemiológicos. Estima-se que a frequência média para o 

conjunto das MPS é de 1:22.000 (Meikle et al., 1999; Muenzer, 2004). Quando se 

considera somente a MPS I, uma frequência média de 1:100.000 é estimada para o 

quadro mais grave, e uma frequência de 1:800.000 para a o quadro mais leve (Meikle 

et al., 1999; Poorthuis et al., 1999; Pastores et al., 2007). 

O gene IDUA apresenta uma alta heterogeneidade molecular. Diversas 

mutações já foram descritas, e as frequências delas variam de acordo com a população 

estudada. Na população caucasiana, 2 mutações são mais frequentes: W402X e Q70X, 
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ambas resultam em uma proteína não detectável e foram descritas como “alelos nulos”. 

Elas estão associadas ao fenótipo grave da MPS I quando presentes em homozigose e 

juntas representam mais de 70% dos alelos em alguns países europeus (Bunge et al., 

1994; Bunge et al., 1995; Gort et al., 1998). Já a mutação P533R tem uma freqüência 

alta entre pacientes marroquinos e italianos sicilianos. Os homozigotos apresentam um 

fenótipo clínico mais atenuado comparados aos pacientes com síndrome de Hurler 

clássica (Gatti et al., 1997; Alif et al., 1999). 

Em um estudo realizado por Pereira e colaboradores, em que 11 pacientes 

brasileiros com MPS I tiveram suas mutações investigadas, a P533R foi a mais 

frequente, presente em 33,33% dos alelos. Já a mutação W402X foi identificada em 

27,8% dos alelos, e a Q70X não foi identificada em nenhum dos pacientes avaliados.   

 

1.6.3 Manifestações clínicas 

A MPS I é considerada clinicamente heterogênea, com um espectro variando de 

um quadro bastante grave até um quadro bem mais atenuado. Os pacientes com MPS 

I são normalmente classificados em três síndromes, de acordo com a gravidade da 

doença. Essa classificação não é absolutamente correta, pois existe uma sobreposição 

dos sintomas entre os grupos que não podem ser distinguidas bioquimicamente com 

exames laboratoriais. Assim, o mais apropriado é considerar a MPS I como uma 

doença altamente heterogênea, com uma sintomatologia que varia do fenótipo mais 

grave (síndrome de Hurler, MIM#607014) ao fenótipo mais atenuado (síndrome de 

Scheie, MIM#607016), passando por um quadro intermediário (síndrome de Hurler-

Scheie, MIM#607015) (Vijay and Wraith, 2005).  

As manifestações clínicas mais comuns encontradas em pacientes com o 

fenótipo mais grave são disostose múltipla, hepatoesplenomegalia, alterações 
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cardiopulmonares, enrijecimento articular, opacidade da córnea e retardamento mental. 

Já os pacientes com o fenótipo mais atenuado apresentam opacidade da córnea, 

enrijecimento articular e inteligência normal. A maioria dos pacientes apresenta uma 

face grosseira, característica das MPSs (Scriver, 2001). 

 

1.6.4 Diagnóstico 

Uma das maneiras mais simples de comprovar bioquimicamente um quadro de 

MPS é a identificação de GAGs em excesso em amostras de urina. Além da 

quantidade alterada, a possibilidade de identificá-los permite a diferenciação entre os 

tipos de MPS. Mas um diagnóstico mais preciso é obtido pela confirmação da ausência 

ou da baixa atividade enzimática em diferentes materiais biológicos. 

Ensaios in vitro para identificar a atividade da enzima α-idua podem ser 

realizados em amostras de fibroblastos, leucócitos ou plasma, e mais recentemente em 

GSPF. Pacientes que apresentam um quadro grave geralmente apresentam ausência 

total de atividade, já pacientes com a forma mais leve apresentam uma pequena 

atividade residual, inferior a 0,1% da atividade considerada normal (Muenzer, 2004; 

Vijay and Wraith, 2005). A utilização de líquido amniótico e material de vilosidades 

coriônicas possibilita a investigação pré-natal, mas alguns cuidados por conta de 

interferentes devem ser considerados para a correta conclusão do diagnóstico (Young, 

1992). 

Investigar amostras de DNA através do sequenciamento para identificar a 

ocorrência de mutações no gene IDUA também é uma estratégia, que possibilita até a 

descoberta de possíveis portadores, mas trata-se de uma ferramenta nem sempre 

disponível e bastante cara. As mutações mais frequentes podem ser identificadas 
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através de PCR utilizando enzimas de restrição, mas não identificá-las não exclui a 

possibilidade de ocorrência da doença.  

 

1.6.5 Tratamento 

Os tratamentos mais simples disponíveis para a MPS I são os paliativos, que 

são incapazes de impedir a progressão da doença. O transplante de medula óssea ou 

de células do cordão umbilical é uma alternativa capaz de reverter ou prevenir vários 

sintomas da MPS I (Guffon et al., 1998), porém as altas taxas de morbidade e 

mortalidade, e a necessidade de doadores compatíveis são algumas limitações desse 

tipo de tratamento (Kakkis et al., 2001; Wraith et al., 2004). 

A enzima humana recombinante laronidase (Aldurazyme®, BioMarin 

Pharmaceutical Inc e Genzyme Corporation) foi desenvolvida para a realização de TRE 

nos pacientes com MPS I. A segurança e eficácia deste tratamento foram comprovadas 

e o medicamento foi aprovado pelo FDA e EMEA em 2003. No Brasil, o registro foi 

liberado pela ANVISA em 2005.  

A laronidase é capaz de reverter e impedir o acúmulo dos GAGs nas células dos 

pacientes (Wraith, 2001), porém, incapaz de atravessar a barreira hematoencefálica, e 

portanto as manifestações neurológicas não são revertidas. Assim, torna-se cada vez 

mais importante o diagnóstico precoce desse grupo de doenças, para que o tratamento 

possa ser preventivo e iniciado antes que haja grande comprometimento neurológico 

(Grabowski and Hopkin, 2003). No Brasil, estima-se que a lacuna entre o início das 

manifestações clínicas e a confirmação do diagnóstico é de aproximadamente 5 anos 

(Vieira et al., 2008). 

Os investimentos em pesquisas para o desenvolvimento de terapias de redução 

de substrato, terapia gênica e chaperonas farmacológicas são uma realidade não só 
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para a MPS I, mas também para outras doenças metabólicas; e a possibilidade de 

utilização destas alternativas de tratamento é uma realidade bastante próxima (Moore 

et al., 2008). 

 

1.7 A enzima β-galactosidase 

A enzima β-galactosidase (β-gal, E.C.: 3.2.1.23), uma hidrolase lisossomal 

capaz de clivar resíduos terminais de β-galactose, está envolvida na degradação de 

diversos glicoesfingolipídeos, oligossacarídeos e queratam sulfatos (Scriver, 2001; 

Fernandes, 2006). Sua deficiência (MIM*611458), causada por mutações no gene 

GLB1, resulta em dois quadros clínicos distintos: GM1-gangliosidose e síndrome de 

Morquio B (MPS IV B), além de estar associada ao quadro da Galactosialidose.  

GM1-gangliosidose (CID-10#75.1) é uma DDL de herança autossômica 

recessiva, caracterizada por diversos graus de neurodegeneração e alterações 

estruturais. Três principais quadros clínicos podem ser diferenciados, de acordo com a 

gravidade dos sintomas apresentados:  

 Tipo I, ou forma infantil (MIM#230500), que apresenta envolvimento 

generalizado do sistema nervoso central, hepatoesplenomegalia e morte precoce; 

 Tipo II, ou forma tardia juvenil (MIM#230600), que também apresenta 

envolvimento do sistema nervoso central, além de alterações psicomotoras, mas com 

alterações dismórficas menores; 

 Tipo III, ou forma adulta crônica (MIM#230650), que pode manifestar-se dos 3 

aos 30 anos, é caracterizada principalmente por envolvimento esquelético e os quadros 

neurológicos mais frequentes são distonia, alterações de marcha e distúrbios de fala. 

A síndrome de Morquio B, ou MPS tipo IVB (MIM#253010, CID-10=76.2), é uma 

DDL de herança autossômica recessiva caracterizada por displasia esquelética 
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generalizada, opacidade de córnea e nenhum comprometimento do sistema nervoso 

central (Chamoles et al., 2001d; Scriver, 2001). No caso da Galactosialidose, doença 

resultante da deficiência da proteína catepsina A, uma queda acentuada da atividade 

da β-gal também é observada. A catepsina A é essencial na formação do complexo β-

gal-neuraminidase, e impede a proteólise inapropriada (Chamoles et al., 2001d). 

A incidência estimada da GM1-gangliosidose é de 1:100.000 até 1:200.000, e 

apesar de ser considerada uma doença pan-ética, uma prevalência mais elevada já foi 

identificada em algumas populações, inclusive no Brasil (Severini et al., 1999; Brunetti-

Pierri and Scaglia, 2008). Já com relação à síndrome de Morquio B, não existem dados 

sobre sua incidência, mas sabe-se que se trata de uma síndrome extremamente rara 

(Gasparotto et al., 2008). 

 A dosagem da atividade da enzima β-gal tem sido utilizada em laboratórios de 

rotina que investigam EIM como um parâmetro de controle de qualidade das amostras 

em GSPF. Este método de dosagem é considerada simples, barata e bastante estável 

em papel de filtro, o que permite identificar alterações sofridas pelo material durante o 

transporte até o laboratório ou mesmo antes do sangue ser transferido para o papel  

(Chamoles et al., 2001c; Chamoles et al., 2001d; Gasparotto et al., 2008; Winchester et 

al., 2008). Outra enzima também utilizada com esta finalidade é a hexosaminidase. 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo geral 

Implementar os métodos de dosagem de atividade enzimática em GSPF, 

desenvolvidas e validadas pelo “Laboratório de Neuroquímica Dr. Néstor Chamoles”, 

das seguintes enzimas lisossomais: -galactosidase A, que permite diagnosticar 

pacientes com Doença de Fabry; -iduronidase, que permite identificar pacientes com 

Mucopolissacaridose tipo I; -glicosidase e quitotriosidase, que permitem diagnosticar 

pacientes com Doença de Gaucher e -glicosidase, que permite identificar pacientes 

com Doença de Pompe, além da enzima -galactosidase, que possibilita avaliar a 

qualidade do material.  

 

2.2 Objetivos específicos 

1. Realizar a dosagem da atividade de cada uma das enzimas acima relacionadas 

em voluntários saudáveis, e construir uma curva de normalidade que nos possibilite 

identificar o padrão de atividade destas enzimas na população estudada; 

2. Determinar o valor de corte para todas estas enzimas, que irá possibilitar a 

diferenciação dos indivíduos saudáveis dos pacientes; 

3. Comparar os resultados obtidos em GSPF com os resultados obtidos com os 

métodos padrões-ouro pela literatura, através do cálculo de sensibilidade, 

especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo e eficiência; 
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3. Metodologia 

3.1 Seleção dos voluntários 

 Ao todo foram selecionados 302 indivíduos, de ambos os sexos e com idades 

entre 18 e 82 anos. Estes voluntários foram convocados dentre os funcionários, alunos 

e professores da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP. Após receberem 

todas as informações necessárias a respeito do projeto, cada voluntário que aceitou 

participar do estudo assinou um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO 

7.3). Este protocolo de trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

UNIFESP (n  0384/05 – ANEXOS 7.1 e 7.2).  

Foram excluídos do estudo os voluntários que relataram possuir doenças 

crônicas, como doenças cardiovasculares, doenças renais, diabetes e doenças 

genéticas. Qualquer outro tipo de alteração fisiológica relatada pelo voluntário foi 

avaliada, e este indivíduo somente entrou no estudo caso não tivesse sido encontrado 

na literatura qualquer citação sobre possíveis interferências que a alteração identificada 

pudesse causar.  

 

3.2 Coleta e preparo do material de análise 

Foram coletados de 5 a 10 mL de sangue periférico de cada voluntário, em tubos 

contendo anticoagulante heparina. Posteriormente, 4 ou 5 gotas de sangue foram 

transferidas com o auxílio de uma pipeta tipo Pasteur para um papel de filtro específico 

(Quadro 2), previamente identificado com o nome ou o código de identificação do 

voluntário, sua data de nascimento e a data de coleta do material. Essas gotas foram 

transferidas individualmente, isto é, uma ao lado da outra (Figura 1). Gotas com 

aspecto heterogêneo, sobrepostas, unidas umas nas outras ou com qualquer outra 

alteração visível a olho nú não foram utilizadas nas dosagens (Exemplos na Figura 2). 
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Figura 1: Transferência do sangue coletado para o papel de filtro 

 

 

Figura 2: Exemplos de material inadequado recebidos pelo LEIM para diagnóstico de 

DDL. A: presença de fungos; B: amostra não homogênea. 

 

O papel de filtro deve permanecer em temperatura ambiente por pelo menos 4 

horas para a secagem total do material. Ele não deve entrar em contato com nenhuma 

superfície absorvente nem em contato com outras amostras. Assim que devidamente 

seco, este material, agora corretamente denominado GSPF, foi acondicionado em um 

saco plástico contendo um sachê de sílica gel, e permaneceu armazenado a 4ºC até o 

momento da realização das dosagens. 



36 

 

 

Figura 3: Suporte para secagem do papel de filtro em posição apropriada 

 

3.3 Princípio dos métodos utilizados 

Todos os métodos de dosagem de atividade enzimática em GSPF realizados 

neste trabalho foram baseados nos métodos desenvolvidos pelo Dr. Néstor Chamoles 

e sua equipe no Laboratório de Neuroquímica em Buenos Aires, Argentina (Chamoles 

et al., 2001b; a; Chamoles et al., 2001c; Chamoles et al., 2001d; Chamoles et al., 

2002a; Chamoles et al., 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Esquema exemplificando clivagem do substrato por ação da enzima. 

 

 

ENZIMA 

MOLÉCULA FLUORESCENTE 
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Todas as dosagens realizadas baseiam-se na ação da enzima de interesse 

sobre um substrato sintético específico, que libera após clivagem uma molécula que 

emite fluorescência, que será detectada pelo equipamento como produto destas 

reações. A atividade enzimática será proporcional à quantidade de fluorescência 

detectada pelo equipamento. 

Para cada ensaio são picotados discos da GSPF. Estes discos, obtidos com o 

auxílio de um picotador manual adequado podem ser de 1,5mm ou de 3mm de 

diâmetro (correspondendo a 0,9 µL ou 3,6 µL de sangue), dependendo do método em 

questão. Após picotados, os discos de GSPF são transferidos para uma microplaca 

branca de fundo chato de 96 poços ou para microtubos tipo Eppendorf® de 2,0 mL. A 

realização de todos os métodos é possível tanto em microtubo quanto em microplaca. 

 

Quadro 2: Descrição dos equipamentos e materiais utilizados neste trabalho. 

 

 

3.4 Dosagem da atividade da enzima α-galactosidase A em GSPF 

A dosagem da enzima α-gal A foi adaptada e padronizada a partir do método 

descrito por Chamoles e colaboradores (2001b). Trata-se de um método que permite 

identificar a atividade in vitro da enzima, a partir da clivagem do substrato fluorogênico 

4-metilumbeliferil- -D-galactopiranosídeo (Sigma®). Os pacientes com DF irão 

apresentar atividade baixa ou ausente.  
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Para eliminar a interferência da enzima α-galactosidase B, capaz de clivar 

inespecificamente resíduos de galactose e, portanto, de clivar o substrato fluorogênico, 

uma solução aquosa de N-acetil-D-galactosamina foi incorporada à reação, para 

impedir que a ação desta enzima mascare uma possível deficiência da α-gal A  (Mayes 

et al., 1981). 

Para a reação em microtubo foram necessários 3 discos de 3,0mm da GSPF de 

cada voluntário (1 disco por pocinho), já para a reação em microplaca foram 

necessários 3 discos de 1,5mm. O esquema de preparo da reação em microplaca está 

detalhado no Anexo 7.5.1. Os resultados obtidos foram expressos em µmol de 

substrato hidrolisado/litro de sangue/hora. 

 

3.5 Dosagem da atividade da enzima α-iduronidase em GSPF 

A dosagem da enzima α-idua foi adaptada e padronizada a partir do método 

descrito por Chamoles e colaboradores (2001a; 2001c). Trata-se de um método que 

permite identificar a atividade in vitro da enzima, a partir da clivagem do substrato 

fluorogênico 4-metilumbeliferil- -L-iduropiranosídeo (TRC®). Os pacientes com MPS I 

irão apresentar atividade baixa ou ausente.  

Esta reação foi realizada em microplaca e foram utilizados 3 discos de 1,5mm da 

GSPF de cada voluntário (1 disco por pocinho). Para eliminar a interferência da enzima 

β-glicuronidase, capaz de clivar inespecificamente o substrato fluorogênico, foi 

adicionada à reação uma solução aquosa de sacarolactona (Levvy, 1952). O esquema 

de preparo desta reação está detalhado no Anexo 7.5.2. Os resultados obtidos foram 

expressos em µmol de substrato hidrolisado/litro de sangue/hora. 
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3.6 Dosagem da atividade da enzima β-glicosidase em GSPF 

A dosagem da enzima β-gli permite identificar a atividade in vitro da enzima que 

está deficiente nos pacientes da DG, através da clivagem do substrato fluorogênico 4-

metilumbeliferil-β-D-glicopiranosídeo (Sigma®). Ela foi adaptada e padronizada a partir 

do método descrito por Chamoles e colaboradores(2002a).  

Este ensaio foi realizado em microtubo e foram utilizados 3 discos de 3mm da 

GSPF de cada voluntário (1 disco por tubo). Para uma melhor interação entre a enzima 

β-gli e o substrato sintético, uma solução aquosa de taurodeoxicolato foi adicionada à 

reação (Raghavan et al., 1980). Este detergente irá atuar como a saposina C in vivo.  

O esquema de preparo desta reação está detalhado no Anexo 7.5.3. e os 

resultados obtidos foram expressos em µmol de substrato hidrolisado/litro de 

sangue/hora. 

 

3.7 Dosagem da atividade da enzima quitotriosidase em GSPF 

Este método permite identificar a atividade in vitro da enzima QT, que se 

apresenta elevada nos pacientes com DG. Trata-se de um método utilizado como 

biomarcador para o acompanhamento dos pacientes após o início da TRE.  

O princípio do método é o mesmo dos demais, através da clivagem do substrato 

fluorogênico 4-metilumbeliferil-β-D-N-N‟-N‟‟triacetilquitotriosídeo (Sigma®). Ela foi 

adaptada e padronizada a partir do método descrito por Chamoles e colaboradores 

(2002a).  

Este método foi realizado em microplaca e foram utilizados 4 discos de 1,5mm 

da GSPF de cada voluntário (1 disco por pocinho) para o ensaio de 30 minutos, e 3 

discos de 1,5mm para o ensaio de 4 horas (1 disco por pocinho). O esquema de 
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preparo desta reação está detalhado no Anexo 7.5.4. Os resultados obtidos foram 

expressos em µmol de substrato hidrolisado/litro de sangue/hora. 

 

3.8 Dosagem da atividade da enzima α-glicosidase ácida em GSPF 

Este é o método mais diferenciado dentre os que foram realizados neste 

trabalho. Ele foi adaptado e padronizado a partir do trabalho de Chamoles e 

colaboradores (2004). O substrato específico utilizado neste ensaio foi o 4-

metilumbeliferil- -D-glicopiranosídeo (Sigma®) e nesta reação, que foi realizada em 

microplaca, foram utilizados 8 discos de 1,5mm da GSPF de cada voluntário (1 disco 

por pocinho), o que limita a dosagem para apenas 12 amostras por placa.  

Os reagentes para este método foram divididos em duas categorias: ácidos e 

neutros. Tanto o tampão quanto o substrato utilizados na reação foram preparados em 

ambas as faixas de pH: 4,0 e 6,5. Uma solução de acarbose 40µM foi adicionada à 

reação, com a finalidade de inibir as demais isoformas de α-gli presentes em amostras 

de sangue total (ver item 1.5.4). 

O esquema de preparo desta reação está detalhado no Anexo 7.5.5. Os 

resultados obtidos nesta dosagem serão expressos de 3 maneiras: em µmol de 

substrato hidrolisado/litro de sangue/hora, como a razão entre a fração enzimática 

neutra (NaG = α-glicosidase neutra) e a fração enzimática inibida pela acarbose (AaGI 

= α-glicosidase inibida pela acarbose) - NaG/AaGI, e como porcentagem de inibição 

obtida com a adição de acarbose (%I). Dados da literatura mostram que estes 

parâmetros permitem diferenciar entre pacientes, heterozigotos e pessoas saudáveis 

(Chamoles et al., 2004; Gasparotto et al., 2008) . 

 



41 

 

3.9 Dosagem da atividade da enzima β-galactosidase em GSPF 

Este método é bem semelhante ao da α-gal A, e foi adaptado e padronizado a 

partir do método descrito por Chamoles e colaboradores (2001d). A dosagem da 

atividade da enzima β-gal permite, além de identificar possíveis portadores de GM1 

gangliosidose e Morquio B, avaliar a qualidade da amostra de GSPF. Como se trata de 

uma enzima bastante estável e que se apresenta deficiente numa mínima parcela da 

população, ela vem sido amplamente utilizada como uma dosagem de controle de 

qualidade dos ensaios.  

A padronização da dosagem da atividade da enzima β-gal neste trabalho tem 

como finalidade estabelecer uma faixa de aceitação para a qualidade da amostra, a 

partir dos resultados obtidos com a população saudável. O substrato específico desta 

reação é o 4-metilumbeliferil-β-D-galactopiranosídeo (Sigma®) e para cada reação são 

utilizados 3 discos de 1,5mm da GSPF de cada voluntário (1 disco por pocinho), que 

são transferidos para a microplaca, juntamente com os demais reagentes. O esquema 

de preparo desta reação está detalhado no Anexo 7.5.6 e os resultados obtidos foram 

expressos em µmols de substrato hidrolisado/litro de sangue/hora. 

 

3.10 Análise estatística dos dados 

Após a realização das dosagens enzimáticas em voluntários saudáveis, a 

análise estatística de todas as informações coletadas foi inicialmente feita de forma 

descritiva. As variáveis discretas (qualitativa) foram analisadas através do cálculo de 

freqüências absolutas e relativas (%).  

Para as variáveis contínuas (quantitativa) foram calculadas algumas medidas-

resumo, como: média, desvio-padrão, mínimo, mediana, máximo, erro padrão, 

percentis de ordem 1%, 5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 95% e 
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99%, além dos coeficientes de assimetria e curtose e do intervalo de confiança de 95%. 

Também foram confeccionados gráficos do tipo histograma e dotplot.  

As análises inferenciais, empregadas com o intuito de confirmar ou refutar as 

evidências encontradas nas análises descritivas foram: 

 Teste t de Student para amostras independentes, na comparação da atividade 

da enzima α-gal A em microtubo e microplaca e da atividade das enzimas α-gal A, α-

idua, α-gli, β-gal, β-gli e QT entre os gêneros; 

 Construção da curva ROC (receiver operator characteristic) e cálculo dos valores 

de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo (VPP), valor preditivo negativo 

(VPN), eficiência e razão de verossimilhança (Halley, 2003). 

 Em todas as conclusões obtidas através das análises inferenciais foi utilizado o 

nível de significância α igual a 5% (p>0,05). 

Os dados foram digitados em planilhas do programa Microsoft Office Excel 2007, 

para o adequado armazenamento das informações. As análises estatísticas foram 

realizadas com o auxílio dos seguintes softwares: Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) versão 11.0, STATISTICA versão 6.0 e MINITAB® versão 15.1.1.0 

(Six Sigma Academy Module). 

 

3.11 Utilização de informações referentes à pacientes com DDL 

 Para a realização dos cálculos de sensibilidade, especificidade, VPP, VPN e 

curva ROC havia a necessidade da utilização de resultados de atividade enzimática de 

pacientes com DDL. Como a convocação de pacientes ou suspeitos não fazia parte do 

escopo deste trabalho estas informações foram obtidas a partir de um levantamento 

dos arquivos do LEIM, que realiza há alguns anos a análise da atividade enzimática 

como ferramenta diagnóstica.  
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Para os cálculos relativos a enzima α-gal A, foram utilizados os resultados de 

atividade enzimática em GSPF e leucócitos de 86 homens suspeitos de DF. Para os 

cálculos relativos a enzima β-gli, foram utilizados os resultados de atividade enzimática 

em GSPF e leucócitos de 46 suspeitos de DG de ambos os gêneros. Já para os 

cálculos relativos a enzima α-idua, foram utilizados os resultados de atividade 

enzimática em GSPF e leucócitos de 18 suspeitos de MPS I de ambos os gêneros. 
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4. Resultados 

4.1 Casuística 

Ao todo foram utilizadas 302 amostras de GSPF de voluntários saudáveis, 

distribuídas da seguinte forma: 

 para a padronização da dosagem da atividade da enzima α-gal A em microtubo 

(projeto-piloto) foram utilizadas 120 amostras de GSPF; 

 para a padronização da dosagem da atividade das enzimas α-gal A, β-gal, α-gli, 

α-idua e QT em microplaca foram utilizadas 164 amostras de GSPF;  

 para a construção da curva de normalidade da enzima β-gli em microtubo foram 

utilizadas 156 amostras de GSPF (138 delas do grupo de 164 acima descrito 

acrescidas de outras 18). 

 A tabela a seguir mostra a proporção entre homens e mulheres e a faixa etária 

dos 182 voluntários cujas amostras foram utilizadas na maior parte do trabalho. As 120 

amostras utilizadas no projeto-piloto são somente de voluntários homens, com idades 

entre 18 e 82 anos (média: 37,5 anos). 

 
Tabela 1: Distribuição de 182 voluntários selecionados, segundo gênero e faixa etária. 
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4.2 α-galactosidase A 

 

4.2.1 Dosagem da atividade enzimática em microtubo 

A dosagem da atividade da enzima α-gal A em microtubo foi inicialmente 

realizada em nosso laboratório como um projeto-piloto. Foram utilizadas 120 amostras 

de voluntários homens saudáveis. Estas amostras faziam parte de nosso banco de 

amostras, que começou a ser preparado em 2005. As dosagens foram realizadas entre 

maio e dezembro de 2006. Os resultados desta primeira etapa estão descritos nas 

tabelas 2 e 3. 

 

Tabela 2: Resultados obtidos com a padronização do método de dosagem da atividade 

da enzima α-gal A em microtubo, expressos em µmol/L sangue/h. 

 

 

Tabela 3: Percentis calculados a partir dos valores de atividade da enzima α-gal A em 

microtubo, expressos em µmol/L sangue/h. 
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A curva representa a distribuição normal estimada para esta amostra. 

 

Figura 5: Valores obtidos na dosagem da atividade da enzima α-gal A em microtubo.  

 
 

Para a padronização da atividade da enzima α-gal A foram inicialmente 

selecionados somente indivíduos homens, pois a DF possui padrão de herança ligado 

ao cromossomo X. Mas para comprovarmos que não havia diferença de atividade 

enzimática entre homens e mulheres a dosagens realizadas na segunda etapa foram 

realizadas em amostras de ambos os sexos (item 4.2.3). 

 

4.2.2 Testes interensaio em microtubo 

Para avaliar a reprodutibilidade do método em microtubo, duas amostras eram 

repetidas em todas as dosagens realizadas. O limite de aceitação estabelecido para o 

coeficiente de variação (CV%) foi de 20%. Os dados obtidos estão descritos na tabela 

4. 
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Tabela 4: Resultados obtidos de 10 repetições de duas amostras distintas, no ensaio 

da α-gal A em microtubo, expressos em µmol/L sangue/h. 

 

 

*média ± 1 desvio padrão 

 

 

4.2.3 Dosagem da atividade enzimática em microplaca  

Nesta etapa foram utilizadas amostras de 164 voluntários: 69 homens e 95 

mulheres. As coletas foram realizadas entre 2006 e 2008, e os testes foram realizados 

neste mesmo período. Os resultados desta etapa estão descritos nas tabelas 5 e 6.   

 

 

Tabela 5: Resultados obtidos com a padronização do método de dosagem da atividade 

da enzima α-gal A em microplaca, expressos em µmol/L sangue/h. 
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Tabela 6: Percentis calculados a partir dos valores de atividade da enzima α-gal A, 

expressos em µmol/L sangue/h.  
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A curva representa a distribuição normal estimada para esta amostra. 

 

Figura 6: Valores obtidos na dosagem da atividade da enzima α-gal A em microplaca.  

 

 

Foi realizada uma comparação entre as médias obtidas com os voluntários de 

ambos os gêneros, utilizando o teste t de Student, e não houve diferença 

estatisticamente significativa (p=0,114 – Figura 7).  
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Figura 7: Distribuição dos resultados obtidos com a dosagem de atividade da enzima 

α-gal A em microplaca, em voluntários de ambos os gêneros. 

 
  

 Com a realização da dosagem em voluntários saudáveis foi possível estabelecer 

uma faixa de referência dos resultados, que para a enzima α-gal A é de 3,20 até 5,94 

µmol/L sangue/h (média ± 1 desvio padrão).  

Para verificar uma possível diferença entre os resultados obtidos com o método 

em microtubo e em microplaca foi realizado o teste t de Student comparando a média 

dos resultados obtidos, e não houve diferença estatisticamente significativa (p=0,283 – 

Tabela 7).  
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Tabela 7: Comparação dos dados obtidos somente com voluntários homens com a 

realização dos métodos de dosagem da enzima α-gal A em microtubo e microplaca, 

expressos em µmol/L sangue/h. 

 

 

4.2.4 Testes interensaio em microplaca 

Como na padronização da reação em microplaca, amostras foram repetidas em 

todos os ensaios, para avaliar a reprodutibilidade do método. O limite de aceitação 

ideal para o CV% é de 20%. Os dados obtidos estão descritos na tabela 8. 

 

Tabela 8: Resultados obtidos de 10 repetições de duas amostras distintas, no ensaio 

da α-gal A em microplaca, expressos em µmol/L sangue/h. 

 

 

   *média ± 1 desvio padrão 
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4.2.5 Curva ROC, sensibilidade, especificidade, VPP, VPN, eficiência e razão de 

verossimilhança. 

Para realizar o cálculo de sensibilidade, especificidade, VPP, VPN e eficiência, 

referentes à dosagem da atividade da enzima α-gal A, foi necessário obter informações 

sobre pacientes com DF - amostras suspeitas que foram encaminhadas ao Laboratório 

de Erros Inatos do Metabolismo (LEIM) para a realização de diagnóstico, por meio de 

dosagens em leucócitos ou sequenciamento do DNA. Somente amostras de pacientes 

do sexo masculino serão consideradas na comparação. 

Para a realização desta comparação foram considerados dois valores de corte 

para os resultados em GSPF: 1,5 e 2,5µmol/L sangue/h. Já para a dosagem em 

leucócitos, o resultado é considerado como alterado quando for menor de 1,4nmol/mg 

proteína/h (Kolodny and Mumford, 1976). Os resultados de GSPF versus atividade 

enzimática em leucócitos e GSPF versus presença de mutação revelada através do 

sequenciamento do DNA estão descritos nas tabelas a seguir.  

 

Tabela 9: Tabela de contingência que confronta os dados obtidos com a dosagem da 

atividade da enzima α-gal A em GSPF (valor de corte de 2,5µmol/L sangue/h) versus a 

atividade obtida com a dosagem em leucócitos.  

 

+: atividade compatível com a DF 
- : atividade não compatível com a DF 
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Tabela 10: Sensibilidade, especificidade, VPP, VPN e eficiência calculados para o 

método de dosagem da atividade da enzima α-gal A em GSPF (valor de corte de 

2,5µmol/L sangue/h) versus a atividade obtida com a dosagem em leucócitos.  

 

 

Tabela 11: Tabela de contingência que confronta os dados obtidos com a dosagem da 

atividade da enzima α-gal A em GSPF (valor de corte de 2,5µmol/L sangue/h) versus o 

resultado obtido no sequenciamento do DNA (presença ou ausência de mutação). 

 

+: atividade compatível com a DF 
- : atividade não compatível com a DF 
 

 

Tabela 12: Sensibilidade, especificidade, VPP, VPN e eficiência calculados para o 

método de dosagem da atividade da enzima α-gal A em GSPF (valor de corte de 

2,5µmol/L sangue/h) versus a presença ou ausência de mutação, identificadas através 

do sequenciamento do DNA.  
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O valor de corte de 2,5µmol/L sangue/h foi estabelecido pelo LEIM quando se 

iniciou um projeto de investigação de pacientes com DF dentre indivíduos submetidos à 

diálise. Para garantir que nenhum paciente deixasse de ser identificado, optou-se por 

elevar o valor de corte, já que todos os indivíduos que apresentassem resultados 

inferiores a 2,5 teriam a atividade avaliada em leucócitos, como teste confirmatório.  

A fim de verificar se um valor de corte inferior resultaria em muitos casos falsos-

negativos foi realizada a comparação entre o método em GSPF versus o método em 

leucócitos e o sequenciamento do DNA, considerando neste caso o resultado positivo 

em GSPF aqueles menores que 1,5µmol/L sangue/h. 

 

Tabela 13: Tabela de contingência que confronta os dados obtidos com a dosagem da 

atividade da enzima α-gal A em GSPF (valor de corte de 1,5µmol/L sangue/h) versus a 

atividade obtida com a dosagem em leucócitos.  

 

+: atividade compatível com a DF 
- : atividade não compatível com a DF 
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Tabela 14: Sensibilidade, especificidade, VPP, VPN e eficiência calculados para o 

método de dosagem da atividade da enzima α-gal A em GSPF (valor de corte de 

1,5µmol/L sangue/h) versus a atividade obtida com a dosagem em leucócitos.  

 

 

Tabela 15: Tabela de contingência que confronta os dados obtidos com a dosagem da 

atividade da enzima α-gal A em GSPF (valor de corte de 1,5µmol/L sangue/h) versus o 

resultado obtido no sequenciamento do DNA (presença ou ausência de mutação). 

 

+: atividade compatível com a DF 
- : atividade não compatível com a DF 

 

 

Tabela 16: Sensibilidade, especificidade, VPP, VPN e eficiência calculados para o 

método de dosagem da atividade da enzima α-gal A em GSPF (valor de corte de 

1,5µmol/L sangue/h) versus a presença de mutação identificadas através do 

sequenciamento do DNA.  
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Uma estimativa de possíveis valores de corte para diferenciar pacientes de não 

pacientes com DF foi obtida através da elaboração de uma curva ROC. A área sob a 

curva obtida foi de 0,965 (Figura 8) e os dados obtidos estão descritos na tabela 17. 

 

 

Figura 8: Curva ROC obtida a partir dos dados que constam nos arquivos do LEIM, 

sobre pacientes com DF.   

 

Tabela 17: Possibilidades de valores de corte para o diagnóstico em GSPF da DF, 

obtidos a partir da construção da Curva ROC. 
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As razões de verossimilhança também foram calculadas e os dados obtidos 

estão descritos na tabela 18. 

 

Tabela 18: Razões de verossimilhança obtidas com os resultados em GSPF para a DF 

 

 

 

4.2.6 Comparação dos resultados obtidos com os voluntários e com os pacientes 

Com a realização do levantamento dos resultados dos arquivos do LEIM foi 

possível a construção de um gráfico, comparando os valores de atividade enzimática 

em GSPF dos voluntários saudáveis com os valores obtidos com os pacientes com DF, 

confirmados através da dosagem da atividade em leucócitos (Figura 9). 

Os pacientes apresentaram valores de atividade residual da enzima α-gal A 

entre 0 e 32%, quando comparados à média de atividade dos voluntários. 
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Figura 9: Distribuição dos resultados obtidos com a dosagem de atividade da enzima 

α-gal A em voluntários saudáveis e em pacientes com DF.  

 

Na tabela 19 estão descritos os dados obtidos neste trabalho e os dados 

publicados na literatura científica internacional, expressos na mesma unidade de 

medida (µmol/L sangue/h). 

 

Tabela 19: Comparação entre os dados de atividade da enzima α-gal A obtidos neste 

trabalho com os dados da literatura. 
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4.2.7 Atividade enzimática da enzima α-gal A em mulheres 

É amplamente descrito na literatura que o resultado da atividade da enzima α-

gal A não é conclusivo para diagnosticar mulheres heterozigotas para DF, mesmo 

quando elas apresentam sintomas. Isto acontece por causa da inativação randômica do 

cromossomo X nos diferentes tipos celulares (Lyon, 2002). 

Nestes casos, a ferramenta laboratorial mais indicada é a busca de mutações 

através do sequenciamento do DNA. Até o último levantamento realizado nos arquivos 

do LEIM, 98 amostras de mulheres foram enviadas para a realização do 

sequenciamento. Destas, 40 também tinham resultado de atividade enzimática em 

GSPF. Para verificarmos esta afirmação avaliamos quantas destas amostras 

apresentavam valores considerados positivos em GSPF, tanto para o valor de corte 1,5 

quanto para 2,5µmol/L sangue/h. Os resultados obtidos estão descritos na tabela 20. 

 

Tabela 20: Avaliação dos resultados obtidos de atividade enzimática em GSPF de 40 

mulheres com mutação identificada através do sequenciamento do DNA. 
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4.3 α-iduronidase  

 

4.3.1 Dosagem da atividade enzimática em microplaca 

Para a padronização do método de dosagem da atividade da enzima α-idua 

foram utilizadas amostras de 164 voluntários: 69 homens e 95 mulheres. As coletas 

foram realizadas entre 2006 e 2008, e os testes foram realizados neste mesmo 

período. Os resultados desta etapa estão descritos nas tabelas 21 e 22. 

 

Tabela 21: Estatística descritiva dos resultados obtidos com a padronização do método 

de dosagem da atividade da enzima α-idua em microplaca, expressos em µmol/L 

sangue/h. 

 

 

Tabela 22: Percentis calculados a partir dos valores de atividade da enzima α-idua, 

expressos em µmol/L sangue/h. 
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A curva representa a distribuição normal estimada para esta amostra. 

 

Figura 10: Valores obtidos na dosagem da atividade da enzima α-idua em microplaca.  

 

 

 

 

Foi realizada uma comparação entre as médias obtidas em ambos os gêneros, 

utilizando o teste t de Student, e não houve diferença estatisticamente significativa 

(p=0,134 – Figura 11).  
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Figura 11: Distribuição dos resultados obtidos com a dosagem de atividade da enzima 

α-idua em voluntários de ambos os gêneros. 

 

Com a realização da dosagem em voluntários saudáveis foi possível estabelecer 

uma faixa de referência dos resultados, que para a enzima α-idua é de 2,24 até 4,66 

µmol/L sangue/h (média ± 1 desvio padrão). 

 

 

 

4.3.2 Testes interensaio em microplaca 

Duas amostras foram incluídas em todos os ensaios realizados, e o CV% foi 

calculado. O limite de aceitação ideal para este parâmetro é de 20%. Os dados obtidos 

estão descritos na tabela 23. 
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Tabela 23: Resultados obtidos de 10 repetições de duas amostras distintas, no ensaio 

da α-idua, expressos em µmol/L sangue/h. 

 
   *média ± 1 desvio padrão 
 

 

 

 

4.3.3 Curva ROC, sensibilidade, especificidade, VPP, VPN, eficiência e razão de 

verossimilhança 

Para realizar o cálculo dos valores de sensibilidade, especificidade, VPP, VPN e 

eficiência da dosagem da atividade da enzima α-idua foi necessário obter informações 

sobre pacientes - amostras de suspeitos de MPS I que foram encaminhadas ao LEIM 

para a realização de diagnóstico, por meio de dosagens em leucócitos. 

Para a realização desta comparação o valor de corte utilizado para os resultados 

em GSPF foi 1,1µmol/L sangue/h. Já para a dosagem em leucócitos, o resultado é 

considerado como alterado quando for inferior a 0,02nmol/mg proteína/h (Rome et al., 

1979). Os resultados de GSPF versus atividade enzimática em leucócitos estão 

descritos nas tabelas 24 e 25. 
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Tabela 24: Tabela de contingência que confronta os dados obtidos com a dosagem da 

atividade da enzima α-idua em GSPF versus a atividade obtida com a dosagem em 

leucócitos.  

 
+: atividade compatível com a MPS I 
- : atividade não compatível com a MPS I 

 

 

 

 

Tabela 25: Sensibilidade, especificidade, VPP, VPN e eficiência calculados para o 

método de dosagem da atividade da enzima α-idua em GSPF versus a atividade obtida 

com a dosagem em leucócitos.  

 

 

Uma estimativa de possíveis valores de corte para diferenciar pacientes de não 

pacientes com MPS I foi obtida através da elaboração de uma curva ROC. A área sob 

a curva obtida foi de 1 (Figura 12) e os dados obtidos estão descritos na tabela 26. 
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Figura 12: Curva ROC obtida a partir dos dados que constam nos arquivos do LEIM 

sobre pacientes com MPS I. 

 

 

Tabela 26: Possibilidades de valores de corte para o diagnóstico em GSPF de MPS I, 

obtidos a partir da construção da Curva ROC 
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As razões de verossimilhança também foram calculadas e os dados obtidos 

estão descritos na tabela 27. 

 

Tabela 27: Razões de verossimilhança para os resultados obtidos em GSPF para 

MPSI. 

 

 

 

 

4.3.4 Comparação dos resultados obtidos com os voluntários e com os pacientes 

Com a realização do levantamento dos resultados dos arquivos do LEIM foi 

possível a construção de um gráfico comparando os valores de atividade enzimática 

dos voluntários saudáveis com os valores obtidos em pacientes com MPS I, 

confirmados através da dosagem da atividade em leucócitos (Figura 13). 

Os pacientes apresentaram valores de atividade residual da enzima α-idua entre 

0 e 33%, quando comparados à média de atividade dos voluntários. 
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Figura 13: Distribuição dos resultados obtidos com a dosagem de atividade da enzima 

α-idua em voluntários saudáveis e em pacientes com MPS I. 

 

Na tabela 28 estão descritos os dados obtidos neste trabalho e os dados 

publicados na literatura científica internacional, expressos na mesma unidade de 

medida (µmol/L sangue/h). 

 

Tabela 28: Comparação entre os dados de atividade da enzima α-idua obtidos neste 

trabalho com os dados da literatura. 

 

 

 

 



69 

 

4.4 β-glicosidase  

 

4.4.1 Dosagem da atividade enzimática em microtubo 

Para a padronização do método de dosagem da atividade da enzima β-gli foram 

utilizadas amostras de 156 voluntários: 64 homens e 92 mulheres. As coletas foram 

realizadas entre 2006 e 2008, e os testes foram realizados neste mesmo período. Os 

resultados desta etapa estão descritos nas tabelas 29 e 30. 

 

Tabela 29: Resultados obtidos com a padronização do método de dosagem da 

atividade da enzima β-gli em microtubo, expressos em µmol/L sangue/h. 

 

 

 

Tabela 30: Percentis calculados a partir dos valores de atividade da enzima β-gli, 

expressos em µmol/L sangue/h. 
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A curva representa a distribuição normal estimada para esta amostra. 

 

Figura 14: Valores obtidos na dosagem da atividade da enzima β-gli em microtubo.  

 

 

Foi realizada uma comparação entre as médias obtidas em ambos os gêneros, 

utilizando o teste t de Student, e uma diferença estatisticamente significativa foi 

observada (p=0,0053 – Figura 15).  
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Figura 15: Distribuição dos resultados obtidos com a dosagem de atividade da enzima 

β-gli em voluntários de ambos os gêneros.  

 

Com a realização da dosagem em voluntários saudáveis foi possível estabelecer 

uma faixa de referência dos resultados, que para a enzima β-gli é de 2,07 até 

4,05µmol/L sangue/h (média ± 1 desvio padrão). 

 

 

4.4.2 Testes interensaio em microtubo 

Duas amostras foram incluídas em todos os ensaios realizados, e o CV% foi 

calculado. O limite de aceitação ideal para este parâmetro é de 20%. Os dados obtidos 

estão descritos na tabela 31. 
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Tabela 31: Resultados obtidos de 10 repetições de duas amostras distintas, no ensaio 

da β-gli, expressos em µmol/L sangue/h. 

 
   *média ± 1 desvio padrão 

 

4.4.3 Curva ROC, sensibilidade, especificidade, VPP, VPN, eficiência e razão de 

verossimilhança 

Para realizar o cálculo dos valores de sensibilidade, especificidade, VPP, VPN e 

eficiência da dosagem da atividade da enzima β-gli foi necessário obter informações 

sobre amostras de suspeitos de DG que foram encaminhadas ao LEIM para a 

realização de diagnóstico, por meio de dosagens em leucócitos.  

Para a realização desta comparação o valor de corte utilizado para os resultados 

em GSPF foi 1,1µmol/L sangue/h. Já para a dosagem em leucócitos, o resultado é 

considerado como alterado quando for inferior a 3,2nmol/mg proteína/h (Raghavan et 

al., 1980). Os resultados de GSPF versus atividade enzimática em leucócitos estão 

descritos nas tabelas 32 e 33. 
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Tabela 32: Tabela de contingência que confronta os dados obtidos com a dosagem da 

atividade da enzima β-gli em GSPF versus a atividade obtida com a dosagem em 

leucócitos.  

 
+: atividade compatível com a DG 
- : atividade não compatível com a DG 

 

Tabela 33: Sensibilidade, especificidade, VPP, VPN e eficiência calculados para o 

método de dosagem da atividade da enzima β-gli em GSPF versus a atividade obtida 

com a dosagem em leucócitos.  

 

 

 

Uma estimativa de possíveis valores de corte para diferenciar pacientes de não 

pacientes com DG foi obtida através da elaboração de uma curva ROC. A área sob a 

curva obtida foi de 0,778 (Figura 16) e os dados obtidos estão descritos na tabela 34. 
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Figura 16: Curva ROC obtida a partir dos dados que constam nos arquivos do LEIM, 

sobre pacientes com DG.   
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Tabela 34: Possibilidades de valores de corte para o diagnóstico em GSPF da DG, 

obtidos a partir da construção da Curva ROC. 
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As razões de verossimilhança também foram calculadas e os dados obtidos 

estão descritos na tabela 35. 

 

Tabela 35: Razões de verossimilhança para os resultados obtidos em GSPF para DG 

 

 

 

 

4.4.4 Comparação dos resultados obtidos com os voluntários e com os pacientes 

Com a realização do levantamento dos resultados dos arquivos do LEIM foi 

possível a construção de um gráfico comparando os valores de atividade enzimática 

dos voluntários saudáveis com os valores obtidos em pacientes com DG, confirmados 

através da dosagem da atividade em leucócitos (Figura 17). 

Os pacientes apresentaram valores de atividade residual da enzima β-gli entre 0 

e 34%, quando comparados à média de atividade dos voluntários. 
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Figura 17: Distribuição dos resultados obtidos com a dosagem de atividade da enzima 

β-gli em voluntários saudáveis e em pacientes com DG. 

 

Na tabela 36 estão descritos os dados obtidos neste trabalho e os dados 

publicados na literatura científica internacional, expressos na mesma unidade de 

medida (µmol/L sangue/h). 

 

Tabela 36: Comparação entre os dados de atividade da enzima β-gli obtidos neste 

trabalho com os dados da literatura. 
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4.5 Quitotriosidase  

 

4.5.1 Dosagem da atividade enzimática em microplaca  

Para a padronização do método de dosagem da atividade da enzima QT foram 

utilizadas amostras de 164 voluntários: 69 homens e 95 mulheres. As coletas foram 

realizadas entre 2006 e 2008, e os testes foram realizados neste mesmo período. Os 

resultados desta etapa estão descritos na tabela 37. 

 

 

Tabela 37: Resultados obtidos com a padronização do método de dosagem da 

atividade da enzima QT em microplaca, expressos em µmol/L sangue/h. 
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A curva representa a distribuição normal estimada para esta amostra. 

 

Figura 18: Valores obtidos na dosagem da atividade da enzima QT em microplaca.  

 

 

Em seguida, foi realizado um ensaio com maior tempo de incubação para que 

fosse avaliado quais voluntários apresentavam deficiência de atividade de QT. Foram 

selecionadas para este ensaio todas as amostras que apresentaram atividade inferior a 

5,85µmol/L/h - correspondente ao valor do 1º quartil - no ensaio de 30 minutos de 

incubação (método padrão). 

Das 164 amostras, 41 apresentavam resultado inferior ou igual a 5,85µmol/L/h. 

Estas amostras foram analisadas novamente através do ensaio com 4 horas de 

incubação (ver metodologia) e foi considerado um resultado compatível com deficiência 

de QT valores inferiores a 1,00 µmol/L/h. Vinte amostras foram classificadas como 

deficientes (12,2%) e tiveram seus resultados excluídos do total. Os novos resultados, 

obtidos com as amostras remanescentes, estão descritos nas tabelas 38 e 39. 
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Tabela 38: Resultados obtidos com as 144 amostras remanescentes, expressos em 

µmol/L sangue/h 

 

 

Tabela 39: Percentis calculados a partir dos valores de atividade da enzima QT, 

expressos em µmol/L sangue/h 

 

 
A curva representa a distribuição normal estimada para esta amostra. 

 

Figura 19: Valores maiores que 1,00µmol/L/h obtidos na dosagem da atividade da 

enzima QT em microplaca 
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Foi realizada uma comparação entre as médias obtidas em ambos os gêneros, 

utilizando o teste t de Student, e não houve diferença estatisticamente significativa 

(p=0,128 – Figura 20).  
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Figura 20: Distribuição dos resultados obtidos com a dosagem de atividade da enzima 

QT em voluntários de ambos os gêneros. 

 

Com a realização da dosagem em voluntários saudáveis foi possível estabelecer 

uma faixa de referência dos resultados, que para a enzima QT é de 5,27 até 

23,83µmol/L sangue/h (média ± 1 desvio padrão). 

 

 
4.5.2 Testes interensaio em microplaca  

Duas amostras foram incluídas em todos os ensaios realizados, e o CV% foi 

calculado. O limite de aceitação ideal para este parâmetro é de 20%. Os dados obtidos 

estão descritos na tabela 40. 
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Tabela 40: Resultados obtidos de 10 repetições de duas amostras distintas, no ensaio 

da QT, expressos em µmol/L sangue/h. 

 
*média ± 1 desvio padrão 

 

4.5.3 Comparação dos resultados obtidos com os voluntários e com os pacientes 

Os mesmos resultados levantados de pacientes com DG puderam ser utilizados 

nesta etapa, já que a determinação da atividade da QT é realizada sempre que o 

resultado obtido na dosagem da atividade da enzima β-gli é considerado positivo 

(inferior a 1,1µmol/L sangue/h). Com estes dados foi construído um gráfico 

comparando os valores obtidos.  
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Figura 21: Distribuição dos resultados obtidos com a dosagem de atividade da enzima 

QT em voluntários saudáveis e em pacientes com DG. 
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Na tabela 41 estão descritos os dados obtidos neste trabalho e os dados 

publicados na literatura científica internacional, expressos na mesma unidade de 

medida (µmol/L sangue/h). 

 

Tabela 41: Comparação entre os dados de atividade da enzima QT obtidos neste 

trabalho com os dados da literatura. 

 

 

 
 
 
4.6 α-glicosidase ácida  

 

4.6.1 Dosagem da atividade enzimática em microplaca 

Nesta padronização foram utilizadas amostras de 164 voluntários: 69 homens e 

95 mulheres. As coletas foram realizadas entre 2006 e 2008, e os testes foram 

realizados neste mesmo período. Os resultados obtidos foram calculados como razão 

entre fração neutra e fração lisossomal (NaG/AaGI) e como % de Inibição (%I), e serão 

expressos preferencialmente desta maneira. Para possibilitar alguns cálculos e a 

comparação com dados da literatura eles também foram calculados como atividade 

expressa em µmol/L sangue/h. Os dados de atividade, de NaG/AaGI e %I estão 

descritos nas tabelas 42, 43 e 44.  
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Tabela 42: Resultados obtidos com a padronização do método de dosagem da 

atividade da enzima α-gli em microplaca, expressos em µmol/L sangue/h. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 43: Resultados obtidos com a padronização do método de dosagem da 

atividade da enzima α-gli em microplaca, expressos em NaG/AaGI e %I 
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Tabela 44: Percentis calculados a partir dos valores de atividade da enzima α-gli em 

µmol/L sangue/h, NaG/AaGI e %I 
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A curva representa a distribuição normal estimada para esta amostra. 

 

Figura 22: Valores obtidos na dosagem da atividade da enzima α-gli em microplaca, 

expresso como µmol/L sangue/h.  

 

  

 

Foi realizada uma comparação entre as médias obtidas em ambos os gêneros, 

utilizando o teste t de Student, e não houve diferença estatisticamente significativa em 

nenhum parâmetro (atividade: p=0,322; NaG/AaGI: p=0,079; %I: p=0,064 - Figuras 23, 

24 e 25).  
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Figura 23: Distribuição dos resultados obtidos com a dosagem de atividade da enzima 

α-gli em voluntários de ambos os gêneros, expressos em NaG/AaGI 
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Figura 24: Distribuição dos resultados obtidos com a dosagem de atividade da enzima 

α-gli em voluntários de ambos os gêneros, expressos em %I 
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Figura 25: Distribuição dos resultados obtidos com a dosagem de atividade da enzima 

α-gli em voluntários de ambos os gêneros, expressos em µmol/L sangue/h. 

 

Com a realização da dosagem em voluntários saudáveis foi possível estabelecer 

uma faixa de referência dos resultados, que para a enzima α-gli é de 3,67 até 

7,15µmol/L sangue/h. Considerando os resultados expressos em NaG/AaGI e % de 

inibição, temos as seguintes faixas de aceitação: 8,93 até 17,45 e 63,06 até 78,26 

respectivamente (média ± 1 desvio padrão).  

 

 

4.6.2 Testes interensaio em microplaca  

Duas amostras foram incluídas em todos os ensaios realizados, e o CV% foi 

calculado. O limite de aceitação ideal para este parâmetro é de 20%. Os dados obtidos 

estão descritos na tabela 45. 
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Tabela 45: Resultados obtidos de 10 repetições de duas amostras distintas, no ensaio 

da α-gli, expressos em NaG/AaGI e %I 

 

 
 *média ± 1 desvio padrão 

 

 

4.6.3 Comparação dos resultados obtidos com os voluntários e com os pacientes 

No LEIM não é realizado atividade da enzima α-gli em leucócitos ou em outro 

material que não a GSPF, pois a literatura já aceita o método em GSPF como padrão-

ouro (Winchester et al., 2008). Neste caso foi realizado o levantamento dos resultados 

das amostras enviadas ao LEIM com suspeita de DP, e foram considerados resultados 

positivos aqueles cuja NaG/AaGI estivesse acima de 40 e a %I acima de 87. Estes 

valores foram estabelecidos através de uma parceria com o Laboratório de 

Neuroquímica (Buenos Aires, Argentina), que nos enviaram amostras às cegas de 

pacientes, para confirmarmos nosso valor de corte preliminar, já que ainda não 

havíamos concluído a curva de normalidade. 

Com a realização do levantamento, foi possível a construção de um gráfico 

comparando os valores de NaG/AaGI e %I dos voluntários saudáveis com os valores 

obtidos em pacientes com DP. 
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Figura 26: Distribuição dos resultados obtidos com a dosagem de atividade da enzima 

α-gli em voluntários saudáveis e em pacientes com DP, expressos como NaG/AaGI. 
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Figura 27: Distribuição dos resultados obtidos com a dosagem de atividade da enzima 

α-gli em voluntários saudáveis e em pacientes com DP, expressos como %I. 
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Tabela 46: Comparação entre os dados de atividade da enzima α-gli obtidos neste 

trabalho com os dados da literatura, expressos em NaG/AaGI e %I 

 

 

Na tabela 46 estão descritos os dados obtidos neste trabalho e os dados 

publicados na literatura científica internacional, expressos na mesma unidade de 

medida (µmol/L sangue/h). 

 

 

4.7 β-galactosidase  

 

4.7.1 Dosagem da atividade enzimática em microplaca 

Para a padronização do ensaio para a enzima β-gal foram utilizadas amostras 

de 164: 69 homens e 95 mulheres. As coletas foram realizadas entre 2006 e 2008, e os 

testes foram realizados neste mesmo período. Os resultados desta etapa estão 

descritos nas tabelas 47 e 48. 
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Tabela 47: Resultados obtidos com a padronização do método de dosagem da 

atividade da enzima β-gal em microplaca, expressos em µmol/L sangue/h. 

 

 

 

Tabela 48: Percentis calculados a partir dos valores de atividade da enzima β-gal, 

expressos em µmol/L sangue/h. 
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A curva representa a distribuição normal estimada para esta amostra. 
 

Figura 28: Valores obtidos na dosagem da atividade da enzima β-gal em microplaca.  
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Foi realizada uma comparação entre as médias obtidas em ambos os gêneros, 

utilizando o teste t de Student, e uma diferença estatisticamente significativa foi 

observada (p=0,0001 – Figura 29).  

 

 

 

Figura 29: Distribuição dos resultados obtidos com a dosagem de atividade da enzima 

β-gal em voluntários de ambos os gêneros. 

 

Com a realização da dosagem em voluntários saudáveis foi possível estabelecer 

uma faixa de referência dos resultados, que para a enzima β-gal é de 9,73 até 

18,45µmol/L sangue/h (média ± 1 desvio padrão).  
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Na tabela 49 estão descritos os obtidos neste trabalho e os dados publicados na 

literatura científica internacional, expressos na mesma unidade de medida (µmol/L 

sangue/h). 

 

Tabela 49: Comparação entre os dados de atividade da enzima β-gal obtidos neste 

trabalho com os dados da literatura 

 

 

 

4.7.2 Testes interensaio em microplaca 

Duas amostras foram incluídas em todos os ensaios realizados, e o CV% foi 

calculado. O limite de aceitação ideal para este parâmetro é de 20%. Os dados obtidos 

estão descritos na tabela 50. 

 

Tabela 50: Resultados obtidos de 10 repetições de duas amostras distintas, no ensaio 

da β-gal, expressos em µmol/L sangue/h. 

 

 
   *média ± 1 desvio padrão 
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5. Discussão 

 

5.1 Casuística 

 A proposta inicial deste trabalho, de que as dosagens fossem realizadas em pelo 

menos 150 amostras de indivíduos saudáveis, não foi baseada em cálculos de 

tamanho amostral; este número foi estabelecido com base em trabalhos semelhantes 

publicados na literatura internacional (Chamoles et al., 2004; Kallwass et al., 2007).  

Ao todo, 302 amostras de GSPF foram preparadas para a realização deste 

trabalho, todas elas obtidas de voluntários saudáveis de ambos os gêneros. Podemos 

distinguir dois grupos de amostras: 120 amostras iniciais, utilizadas no projeto-piloto e 

outras 182, utilizadas nos demais testes. As 120 amostras iniciais eram somente de 

voluntários do sexo masculino, e foram obtidas no ano de 2005. Como os demais 

testes só foram iniciados pelo menos 1 ano depois, optou-se por não utilizá-las nas 

demais etapas do trabalho, uma vez que a data de coleta do material e a data de 

realização das dosagens iriam cada vez mais se distanciar, além da necessidade de 

obtenção de amostras de voluntárias do sexo feminino.  

Entre os anos de 2006 e 2008, 182 novas amostras de GSPF foram obtidas, 

através da coleta de 1 tubo de sangue de voluntários saudáveis de ambos os gêneros. 

Deste total, 40% (n=73) foram obtidas de voluntários do sexo masculino e 60% (n=103) 

de voluntárias do sexo feminino. Esta diferença entre o total obtido de cada gênero não 

resultou em diferenças significativas na maioria das dosagens, exceto na dosagem das 

enzimas β-gli e β-gal (ver itens 5.4 e 5.7).  

Destas 182 amostras, 164 delas foram igualmente utilizadas na realização das 

dosagens das enzimas α-gal A, α-idua, QT, α-gli e β-gal. Já para a realização das 

dosagens da enzima β-gli 138 amostras faziam parte do grupo das 164 acima 

descritas, porém o material de 26 delas não foi suficiente para a realização desta 
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dosagens, uma vez que para este método são necessários 3 discos de 3mm de 

diâmetro. Portanto, novos voluntários foram convocados e 18 novas amostras foram 

obtidas, totalizando 156 GSPF disponíveis para a avaliação da atividade da β-gli. 

Com relação à faixa etária dos voluntários, os esforços foram para que a melhor 

distribuição possível fosse conseguida, com equilíbrio entre todas as idades. 

Infelizmente, como o acesso a pessoas idosas sem nenhuma doença crônica é cada 

vez mais difícil, além da maior facilidade de se conseguir voluntários jovens que 

aceitam participar do estudo, a maioria das amostras deste trabalho são de indivíduos 

com menos de 40 anos (78%), mas isto não prejudicou as conclusões obtidas sobre os 

resultados. 

 

5.2 α-galactosidase A  

O início dos trabalhos de padronização dos métodos de diagnóstico para DDL 

ocorreram com um projeto-piloto; estes testes seriam a primeira experiência do 

laboratório com amostras de sangue em papel de filtro. O método de dosagem da 

atividade da enzima α-gal A em microtubo é o primeiro descrito na literatura para o 

diagnóstico de DDLs (Chamoles et al., 2001b) e também foi o eleito para dar início aos 

testes deste trabalho.  

Os resultados obtidos em microtubo apresentaram valores semelhantes aos da 

literatura (Chamoles et al., 2001b), e com isso uma nova etapa de testes foi iniciada, 

mas agora adaptando o método para a microplaca, já que são muitas as vantagens de 

se realizar as dosagens em placa.  

Esta nova etapa foi inicialmente realizada com um número menor de amostras 

do sexo masculino, para avaliar uma possível correlação entre os dados obtidos com 

os dois métodos. Além disso, a dosagem também foi realizada em amostras de 
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voluntárias mulheres, uma vez que não se encontra na literatura trabalhos que 

investiguem diferenças de atividade enzimática entre os gêneros. Recentemente, um 

trabalho investigou uma possível diferença da atividade da enzima α-gal A na saliva de 

homens e mulheres, e nenhuma diferença foi observada (Oh et al., 2008). 

Os resultados obtidos em microplaca para a enzima α-gal A não diferiram 

estatisticamente dos resultados obtidos em microtubo (p= 0,283), e também não houve 

diferença quando confrontados os resultados obtidos em ambos os gêneros (p=0,114). 

Os resultados de atividade em microtubo e microplaca apresentaram distribuição 

normal (considerando os coeficientes de assimetria e curtose), e mostraram-se 

semelhantes aos descritos na literatura (Chamoles et al., 2001b; Civallero et al., 2006). 

Os dados obtidos no testes interensaios foram considerados satisfatórios, tanto 

em microtubo (CV% máximo=17,4%) quanto em microplaca (CV% máximo=19,2%), 

sendo possível considerar ambos os métodos como reprodutíveis. Optou-se por 

estabelecer um limite de aceitação de 20% para o CV% interensaio de todos os 

métodos descritos neste trabalho, uma vez que valores de até 22% já foram 

observados em trabalhos que utilizam GSPF como material biológico de escolha 

(Chamoles et al., 2002a). Deve-se ressaltar que esta variação pode ser maior ou menor 

dependendo das características de cada enzima avaliada e das condições de 

realização dos ensaios (Chamoles et al., 2001b; Chamoles et al., 2002b; Chamoles et 

al., 2004; Kallwass et al., 2007; Olivova et al., 2008). 

Um dos objetivos deste trabalho foi demonstrar, através dos resultados obtidos, 

a confiabilidade da realização de um método de dosagem em amostras de GSPF, mas 

considerando que o ideal é que ela seja considerada uma ferramenta de triagem, uma 

vez que existe a possibilidade de realizar um teste confirmatório em outro tipo de 

material biológico quando necessário (leucócitos ou até mesmo fibroblastos). Lukacs e 
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colaboradores descrevem em trabalho publicado em 2007, as vantagens da utilização 

da GSPF para a determinação da atividade da enzima α-gal A, e a alta especificidade 

apresentada por este material frente os resultados obtidos em leucócitos. 

O que se espera de um teste de triagem é que tenha mais sensibilidade do que 

especificidade, isto é, que resulte no menor número de falsos-negativos possível. 

Porém, o ideal para qualquer teste diagnóstico é que exista um equilíbrio entre estes 

dois pontos. O cálculo dos valores de sensibilidade, especificidade, VPP, VPN e 

eficiência foram realizados para o método de dosagem da enzima α-gal A 

considerando 2 diferentes valores de corte em GSPF: 1,5 e 2,5µmol/L sangue/h. Como 

já ressaltado no item 4.2.5, sabidamente o valor de 2,5 é mais alto do que o 

necessário, mas vem sendo utilizado no LEIM provisoriamente, tanto por conta do 

projeto de investigação de pacientes com DF dentre indivíduos submetidos à diálise 

quanto por conta do andamento deste trabalho. 

Quando se compara o método em GSPF com o método em leucócitos, o melhor 

resultado de sensibilidade obtido (100%) foi considerando o valor de corte 2,5, 

justamente porque não foi observado nenhum resultado positivo em leucócitos que não 

tivesse sido considerado positivo em GSPF; porém muitos resultados considerados 

positivos em GSPF não foram confirmados em leucócitos, resultando assim numa 

especificidade muito baixa e, consequentemente, numa baixa eficiência. No caso da 

comparação dos métodos considerando 1,5 como valor de corte, um equilíbrio maior 

entre os resultados de sensibilidade e especificidade foi obtido, o que pode ser 

considerado mais adequado, apesar dos 3 resultados falso-negativos identificados. A 

eficiência neste caso foi de 92%, 20% maior do que a eficiência obtida com o valor de 

corte 2,5. 
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Considerando os valores de sensibilidade, especificidade, VPP, VPN e eficiência 

obtidos com cada valor de corte, mais os dados obtidos a partir da construção da curva 

ROC e do cálculo da razão de verossimilhança é possível chegar a um valor de corte 

ideal para a enzima α-gal A de 1,7µmol/L sangue/h, mas, quanto menor o resultado 

obtido em GSPF, maior a garantia de que trata-se de um paciente com DF. Este valor é 

bem semelhante ao proposto por Civallero e colaboradores (2006). 

Com relação à comparação entre o método em GSPF e o sequenciamento do 

DNA foram obtidos bons resultados, já que não houve grandes diferenças entre os 

valores de sensibilidade e especificidade. Uma melhor eficiência foi observada na 

comparação utilizando 2,5 como valor de corte, pois somente 1 resultado falso-negativo 

foi obtido em GSPF. 

O LEIM vem baseando-se até hoje nos valores de corte descritos na literatura 

para os métodos em GSPF, se preocupando sempre em realizar uma segunda 

dosagem em leucócitos em todas as amostras que apresentam resultados inferiores ao 

valor de corte. A partir do levantamento dos resultados dos arquivos do LEIM, foi 

possível realizar uma comparação entre os dados obtidos com amostras de voluntários 

e amostras de pacientes com DF, que tiveram resultados considerados positivos em 

GSPF e o diagnóstico confirmado pelo método em leucócitos.  

A figura 9 mostra que houve sobreposição entre os resultados de voluntários e 

pacientes (valor mínimo entre os voluntários=1,44; valor máximo entre os 

pacientes=2,06), e que o valor máximo obtido em amostras de DF é bem maior do que 

o máximo observado em trabalhos da literatura (Chamoles et al., 2001b; Civallero et al., 

2006).  

Portanto, quando se considera o novo valor de corte proposto de 1,7µmol/L 

sangue/h, a variabilidade interensaios que pode chegar a 20%, e a ocorrência de casos 
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confirmados de DF com resultado acima de 2,0 é recomendado que uma estratégia à 

parte seja utilizada nestes casos. A repetição do ensaio em GSPF para resultados que 

fiquem entre 1,7 e 2,5µmol/L sangue/h é uma possibilidade, para que se garanta que o 

resultado acima de 2,0 não ocorreu em decorrência de uma variação mínima de 

ensaio. Além disso, a realização da dosagem da enzima β-gal em GSPF e da dosagem 

da α-gal A em leucócitos irão auxiliar nas conclusões sobre o diagnóstico. 

Os valores de atividade residual observados em amostras de GSPF dos 

pacientes do sexo masculino com DF diferem do que se encontra na literatura. Clarke 

(2007) considera que 10% de atividade residual parece ser suficiente para evitar o 

acúmulo de Gb3, conclusão aceita por Zarate e Hopkin (2008). Porém os valores 

observados neste trabalho ainda podem ser considerados baixos e foram obtidos de 

pacientes com o diagnóstico confirmado pela atividade em leucócitos ou pela 

identificação de mutação. Já a faixa de resultados de atividade enzimática obtida das 

amostras de mulheres heterozigotas, que tiveram a mutação para a DF identificada, 

variou tanto quanto o esperado (0,09 até 6,76µmol/L/h).  

É amplamente descrito na literatura que existe uma limitação na utilização de 

dosagem da atividade da enzima α-gal A para a identificação de mulheres 

heterozigotas para a DF (Whybra et al., 2001; Desnick et al., 2003; Mehta et al., 2004; 

Linthorst et al., 2005; Deegan et al., 2006; Lukacs et al., 2007; Linthorst et al., 2008). 

Os resultados nestes casos podem variar desde tão baixos - quanto os observados em 

homens hemizigotos - até valores considerados normais, como os observados em 

indivíduos que não tem DF (Scriver, 2001; Desnick et al., 2003; Hughes, 2008).  

Entretanto em 2005, Lukacs e colaboradores publicaram um trabalho em que 

propõem uma alternativa para identificar mulheres heterozigotas utilizando a atividade 

enzimática em GSPF. Nesta publicação eles demonstraram que calcular a razão entre 
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a atividade da enzima α-gal A e a atividade da enzima β-glicuronidase pode auxiliar no 

diagnóstico, mas ainda assim não se trata de uma estratégia com resultados 100% 

conclusivos. 

A explicação mais aceita para esta variação na atividade residual de mulheres 

portadoras de mutações para a DF é baseada no fenômeno de inativação aleatória do 

cromossomo X; que faz com que estas mulheres sejam consideradas mosaicos, que 

expressam tanto o gene normal quanto o gene mutado nas suas diferentes linhagens 

de células (Lyon, 2002). Mas uma divergência de opiniões é observada no que diz 

respeito à associação entre o padrão de inativação do cromossomo X e a atividade 

residual de α-gal A. Alguns estudos afirmam que é a inativação preferencial do 

cromossomo X que carrega o gene não mutado em algumas linhagens de celulas a 

causa de alta atividade residual in vitro; e que este padrão de inativação não é o 

mesmo para todas as mulheres com DF, fato observado inclusive em gêmeas 

monozigóticas portadoras da DF (Redonnet-Vernhet et al., 1996; Morrone et al., 2003; 

Mehta et al., 2004). Já Maier e colaboradores, em artigo publicado em 2006, afirmam 

que não é o fenômeno de inativação do X a explicação para os diferentes quadros 

observados em mulheres com DF, e sim algum outro fenômeno ainda não identificado 

(Maier et al., 2006; Beck, 2007).  

Independente da causa desta diferença de atividade residual, é consenso que a 

ferramenta de escolha para a confirmação do diagnóstico nas mulheres heterozigotas é 

a realização do sequenciamento do DNA (Scriver, 2001; Desnick et al., 2003; Terryn et 

al., 2008; Zarate and Hopkin, 2008), já que a dosagem da atividade enzimática pode 

apresentar resultados dentro da normalidade.  

Considerando os resultados observados neste trabalho, é possível afirmar que a 

dosagem da atividade da enzima α-gal A em GSPF é eficiente e suficiente para a 
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concluir o diagnóstico de homens com DF, mas não deve ser a ferramenta de escolha 

para a investigação de mulheres heterozigotas, já que os resultados obtidos nem 

sempre serão conclusivos. 

 

5.3 α-iduronidase 

 O método de dosagem da atividade da enzima α-idua em GSPF foi descrito por 

Chamoles e colaboradores em dois trabalhos distintos (2001a; 2001c), ambos 

utilizando o ensaio em microtubo. Diante da principal vantagem da realização do ensaio 

em microplaca, que é a possibilidade de avaliar 32 amostras de uma única vez, e dos 

resultados obtidos na comparação dos métodos para a enzima α-gal A, neste estudo 

os primeiros testes já foram realizados em placa. 

Os resultados de atividade obtidos neste trabalho foram bastante satisfatórios, 

com valores semelhantes aos descritos por Chamoles (2001c) e Civallero (2006). 

Apesar destes dados da literatura terem sido obtidos em microtubo é possível 

compará-los aos obtidos em microplaca, já que se trata do mesmo método e não foi 

observada diferença na comparação realizada para a enzima α-gal A. Os valores de 

atividade apresentaram distribuição normal e não houve diferença entre os resultados 

obtidos em amostras de voluntários homens e mulheres (p=0,134). Os resultados 

obtidos nos testes interensaios mostraram-se satisfatórios (CV% máximo=19,3%), 

apesar da diferença com relação ao trabalho original de Chamoles e colaboradores 

(2001c).  

Os valores de sensibilidade, especificidade, VPP, VPN e eficiência foram 

calculados, comparando o método em GSPF com o método em leucócitos, e todos os 

resultados obtidos foram 100%. Estes resultados são o que melhor se espera de 

qualquer teste diagnóstico, porém podem ter acontecido neste trabalho devido ao 
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número reduzido de amostras positivas analisadas. Novos resultados devem ser 

incluídos no cálculo para confirmar estes valores, o que possivelmente irá ocorrer pois 

o método tem se mostrado muito eficiente. 

Os valores obtidos com a construção da curva ROC e com o cálculo da razão de 

verossimilhança consideram o teste em GSPF suficiente para discriminar pacientes 

com MPS I de pessoas saudáveis. Assim, considerando todos os valores obtidos nos 

testes acima descritos é possível chegar a um valor de corte ideal para a enzima α-idua 

de 1,5µmol/L sangue/h, mas vale reforçar que quanto menor o resultado obtido em 

GSPF, maior a garantia de que se trata de um paciente com MPS I.  

O levantamento dos resultados dos arquivos do LEIM também possibilitou 

realizar uma comparação entre os resultados obtidos com amostras de voluntários 

saudáveis e com amostras de pacientes com MPS I, que tiveram resultados 

confirmados pelo método em leucócitos. Não foi observada sobreposição entre os 

resultados de voluntários e pacientes (valor mínimo entre os voluntários=1,40; valor 

máximo entre os pacientes=1,09), mas os valores obtidos com os pacientes são um 

pouco mais altos dos que os descritos na literatura (Chamoles et al., 2001c; Civallero et 

al., 2006). Este aumento não impediu a diferenciação entre pacientes e não pacientes, 

reforçando a qualidade do método apresentado; mas no caso de resultados 

considerados limítrofes, a repetição do ensaio é recomendada, uma vez que qualquer 

pequena variação no ensaio pode levar a um falso resultado e consequentemente, na 

não identificação de um paciente. 

Os valores de atividade residual observados em amostras de GSPF dos 

pacientes com MPS I são mais elevados do que os valores estimados por alguns 

pesquisadores, mas sabe-se que para algumas doenças existe uma correlação direta 

entre a porcentagem de atividade residual e o tipo de mutação apresentada pelos 
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pacientes (Hein et al., 2003; Brooks et al., 2006). Como a investigação das mutações 

não foi realizada em todos os suspeitos de MPS I recebidos pelo LEIM e esta análise 

não fazia parte do escopo deste trabalho não podemos afirmar que a alta atividade 

residual observada é resultado de mutações menos graves. 

Considerando os resultados observados neste trabalho com relação à dosagem 

da atividade da enzima α-idua em GSPF é possível afirmar que trata-se de uma 

ferramenta suficiente para discriminar pacientes com MPS I de pessoas saudáveis, 

pois todos os parâmetros avaliados foram os melhores que se podia esperar. 

 

5.4 β-glicosidase 

A partir da experiência obtida com a padronização dos ensaios das enzimas α-

gal A e α-idua, os testes da dosagem da atividade da enzima β-gli foram inicialmente 

realizados em microplaca, porém sem sucesso. Dificuldades com os ajustes de volume 

e com a obtenção de uma eluição adequada das amostras em GSPF contribuíram para 

o insucesso no uso das microplacas. Sendo assim, as dosagens foram padronizadas 

em microtubo. 

Este método de dosagem de atividade enzimática é sem dúvida o que requer 

mais cuidados, além de resultar em dados nem sempre tão conclusivos. Mesmo com 

estas dificuldades, os resultados obtidos se mostraram de acordo com os descritos na 

literatura (Chamoles et al., 2002a; Civallero et al., 2006) e apresentaram distribuição 

normal. O resultado do teste interensaio foi inferior ao apresentado por Chamoles e 

colaboradores (2002a) (CV% máximo=16,4) e permitiu considerar o método como 

preciso, pois o CV% obtido está dentro dos valores observados nos trabalhos 

semelhantes (Kallwass et al., 2007). 
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Quando se compara os resultados obtidos com as amostras de ambos os 

gêneros, uma diferença estatisticamente significativa foi observada (p=0,0053). Não 

foram encontrados dados na literatura que demonstrem ou justifiquem esta diferença 

de atividade da enzima β-gli entre homens e mulheres saudáveis; os trabalhos que 

realizaram dosagem de atividade enzimática não costumam avaliar uma possível 

diferença entre os gêneros (Raghavan et al., 1980; Chamoles et al., 2002a; Michelin et 

al., 2004; Michelin et al., 2005; Olivova et al., 2008). Uma possível justificativa para a 

diferença observada é a quantidade diferente de amostras de homens e mulheres 

avaliadas – 50% a mais de mulheres do que homens.  

Os valores de sensibilidade, especificidade, VPP, VPN e eficiência foram 

calculados, comparando o método em GSPF com o método em leucócitos, e os 

resultados obtidos foram os menos satisfatórios, uma vez que um número 

relativamente alto de falsos-negativos em GSPF foi observado (7 versus 10 

verdadeiramente positivos). Algumas explicações podem justificar este resultado como: 

as dificuldades de solubilização de substrato, que pode resultar em soluções não 

homogêneas e consequentemente em uma quantidade diferente de substrato 

disponível em cada tubo de reação; a escolha do TDC como o detergente da reação, 

apesar de trabalhos recentes ainda fazerem uso deste mesmo reagente (Civallero et 

al., 2006; Olivova et al., 2008); ou a utilização do valor de corte de 1,1µmol/L/h, que 

pode não ser o ideal para a nossa população.  

Com o levantamento dos resultados dos arquivos do LEIM foi possível realizar 

uma comparação entre os resultados obtidos com amostras de voluntários saudáveis e 

com amostras de pacientes com DG, que tiveram resultados considerados positivos em 

GSPF e o diagnóstico confirmado pelo método em leucócitos. Não foi observada 

sobreposição entre os resultados (valor mínimo entre os voluntários=1,51; valor 
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máximo entre os pacientes=1,04), mas os valores obtidos com os voluntários são um 

pouco mais baixos dos que os demonstrados nos trabalhos de Chamoles (2002a) e 

Civallero e colaboradores (2006). Esta pequena diferença também pode ser explicada 

pelas dificuldades do método, principalmente com relação à dissolução do substrato.  

Uma estratégia para solucionar os problemas apresentados pelo método 

descrito neste trabalho é a realização de novos testes seguindo as modificações 

propostas no protocolo publicado recentemente por Olivova e colaboradores. Este 

método, adaptado do trabalho publicado por Chamoles e colaboradores, é realizado em 

microplaca, utiliza dimetilsulfóxido para auxiliar a solubilização do substrato, e inclui o 

inibidor conduritol β-epóxido que permite uma melhor distinção entre a atividade da β-

gli e a atividade de outras β-glicosidases (Daniels et al., 1980; Grabowski et al., 1986; 

Scriver, 2001). Ensaios-piloto foram realizados no LEIM e os resultados se mostraram 

promissores.  

Considerando os dados obtidos com a curva ROC, do cálculo da razão de 

verossimilhança e dos valores obtidos de sensibilidade, especificidade, VPP, VPN e 

eficiência, foi possível estimar um valor de corte ideal para a enzima β-gli de 1,3µmol/L 

sangue/h. Este valor proposto é aproximadamente 30% inferior ao valor proposto por 

Civallero e colaboradores (2006), que também avaliou a atividade em amostra 

composta por brasileiros, porém em um número menor de indivíduos. A afirmativa de 

que quanto menor o resultado maior a garantia de que se trata de um paciente também 

vale neste caso.  

Uma outra consideração importante deve ser feita: resultados negativos de 

atividade da β-gli não excluem a possibilidade de DG, uma vez que, como descrito no 

item 1.3.2, pode tratar-se de um quadro decorrente da deficiência de saposina C, 

molécula essencial para a interação entre a enzima β-gli e seu substrato específico 
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glicosilceramídeo (Qi and Grabowski, 1998; Tylki-Szymanska et al., 2007). Nestes 

casos, a realização da dosagem em leucócitos ou fibroblastos pode fornecer novas 

informações que auxiliem no diagnóstico. 

Sobre os valores de atividade residual observados em GSPF de pacientes com 

DG, pode-se dizer eles estão dentro da faixa de 5 a 25% que se estima para pacientes 

com a doença (faixa = 0,0 – 34,0%; mediana = 19,0%), apesar de alguns valores um 

pouco mais elevados (Guggenbuhl et al., 2008). Como já ressaltado anteriormente, a 

quantidade de atividade residual pode estar relacionada à gravidade da mutação 

apresentada pelo paciente (Brooks et al., 2006), mas esta comparação não foi 

realizada neste trabalho. 

Em resumo, os resultados da dosagem da atividade da enzima β-gli em GSPF 

obtidos neste trabalho permitiram a diferenciação entre pacientes e não pacientes com 

DG, mas a incorporação de algumas modificações no ensaio propostas recentemente 

podem ajudar na qualidade e precisão dos resultados. 

 

5.5 Quitotriosidase 

A realização da padronização da dosagem da atividade da enzima QT é muito 

importante para um laboratório de referência, pois se trata de uma ferramenta auxiliar 

muito utilizada no diagnóstico da DG, que permite o acompanhamento dos pacientes 

em TRE, já que sua atividade reduz rapidamente em resposta ao tratamento (Young et 

al., 1997; Isman et al., 2008). Este método de dosagem é muito simples e a mais rápido 

dos descritos neste trabalho, com obtenção de resultados em apenas 30 minutos.  

Os resultados obtidos a partir das 164 amostras inicialmente avaliadas 

mostraram-se de acordo com a literatura (Chamoles et al., 2002a; Civallero et al., 

2006), com resultados variando entre 0,0 e 48,07; porém a porcentagem de pessoas 
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classificadas como deficientes de QT foi 2 vezes maior (20 indivíduos, correspondendo 

a 12,2%) do que os 6% relatados pela maioria dos trabalhos da literatura (Hollak et al., 

1994; Boot et al., 1998; Rodrigues et al., 2004). 

Como não existem outros trabalhos que avaliem a incidência desta deficiência 

na população brasileira, pode ser que este resultado nos mostre uma característica 

particular da nossa população, mas para que esta conclusão seja mais concreta, a 

realização da genotipagem destes 20 indivíduos resultará na confirmação desta 

atividade (Giraldo et al., 2001). Sobre os critérios utilizados para classificar os 

resultados como compatíveis com a deficiência da QT, tentou-se estabelecer um 

estratégia segura de diferenciação entre os normais e os deficientes. Na literatura 

internacional, é considerado deficiência a ausência total de atividade (Hollak et al., 

1994; Boot et al., 1998); porém, resultados inferiores a 1,0µmol/L/h são muito baixos e 

distantes da média dos resultados dos voluntários saudáveis, podendo ter ocorrido 

devido a pequenas variações no ensaio. Por isso, estes 20 resultados foram excluídos 

do total para que os cálculos dos valores de referência fossem realizados apenas com 

voluntários certamente não deficientes de QT. 

Quando reavaliamos somente as 144 amostras restantes, uma diferença com 

relação à média obtida com os 164 resultados era esperada e, de fato, foi observada 

uma vez que os resultados mais baixos foram excluídos, mas os resultados de ambos 

os grupos apresentam distribuição normal. Os testes interensaios mostraram bons 

resultados; apesar de uma das amostras ter ficado no limite de aceitação de 20% 

proposto neste trabalho (CV% máximo=20,1%), este valor ainda é inferior ao obtido por 

Chamoles e colaboradores (2002a) com os testes da QT. 

Uma comparação entre os resultados obtidos com amostras de voluntários 

saudáveis e com amostras de pacientes com DG foi realizada. Uma nítida 
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sobreposição foi observada entre os resultados obtidos com os voluntários e com os 

pacientes (valor máximo entre os voluntários=48,07; valor mínimo entre os 

pacientes=13,15), o que pode ser considerado normal, uma vez que nem todos os 

pacientes necessariamente apresentarão níveis elevados de QT no momento do 

diagnóstico, além de existir a possibilidade de serem indivíduos heterozigotos para a 

duplicação no gene CHIT1, que está associado à deficiência na atividade enzimática 

(Boot et al., 1998; Giraldo et al., 2001). Porém limitações do método, principalmente 

com relação ao substrato empregado, podem ter resultado em alguns valores de 

atividade inferiores aos esperados. 

Recentemente uma nova característica da enzima QT foi identificada – sua 

capacidade de glicosilação de moléculas. Devido a esta capacidade, que faz com que 

ela não atue somente clivando o substrato sintético, mas também adicionando 

oligômeros à molécula através de transglicosilação, a atividade resultante não 

corresponde à atividade total (Aguilera et al., 2003; Schoonhoven et al., 2007). Com 

isso, nem todas as moléculas fluorogênicas utilizadas no ensaio in vitro serão clivadas, 

resultando em uma menor emissão de fluorescência do que a esperada. Uma forma de 

impedir esta atividade paralela da enzima é a utilização de um novo substrato 

fluorogênico: 4-metilumbeliferil-deoxiquitobiose, que será somente hidrolisado e 

resultará na liberação de fluorescência em quantidade proporcional à concentração de 

QT presente na GSPF (Schoonhoven et al., 2007). Dados do nosso grupo submetidos 

à publicação mostram que a utilização deste novo substrato resulta numa maior 

precisão para o ensaio em GSPF, evitando que sejam obtidos valores subestimados. 

Os valores de atividade da QT observados em pacientes com DG são, em 

média, 600 vezes maior do que o observado na população saudável (Guggenbuhl et 

al., 2008). Os pacientes avaliados neste trabalho apresentaram aumento de até 150 
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vezes (valor máximo=2149), de acordo com trabalhos da literatura (Hollak et al., 1994; 

Giraldo et al., 2001). 

Para a QT, não cabe estabelecer um valor de corte, já que pacientes com DG 

que apresentarem resultados baixos não necessariamente terão seu diagnóstico 

questionado, já que eles podem ser deficientes de QT. Saber qual é a distribuição dos 

valores na população saudável possibilita que os extremos sejam identificados – 

valores muito altos compatíveis com os observados em pacientes com DG ou muito 

baixos como os observados em deficientes de QT - e conclusões sejam tomadas com 

relação ao diagnóstico ou a conduta terapêutica. 

A dosagem da atividade da enzima QT isolada não possibilita a conclusão de um 

diagnóstico para a DG, mas sem dúvida fornece informações importantes. Trata-se de 

um método simples, rápido e possível de ser realizado em diversos materiais 

biológicos, mas realizá-lo em GSPF agrega-lhe outras vantagens como a facilidade de 

transporte, conservação e obtenção, que não devem ser desconsideradas. A utilização 

do substrato que impede a atividade transglicosílica da QT é uma realidade, mas que 

deve ter seu custo-benefício bem avaliado para que seja incorporado à rotina de 

qualquer laboratório. 

 

5.6 α-glicosidase ácida 

O método de dosagem da atividade da enzima α-gli em GSPF descrito neste 

trabalho foi adaptado a partir do método proposto por Chamoles e colaboradores em 

2004. A principal modificação foi a substituição do inibidor da MGA – de maltose para 

acarbose – uma vez que trabalhos mais recentes demonstraram vantagens com 

relação à utilização da acarbose (Jack et al., 2006; Zhang et al., 2006; Kallwass et al., 

2007). 
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Não há consenso sobre qual a melhor maneira de expressar os resultados da 

atividade da enzima α-gli. Trabalhos da literatura utilizam as seguintes unidades: 

µmol/L sangue/h; pmol/punch/h (punch=disco obtido da GSPF), razão NaG/AaGI e % 

de inibição. Um artigo publicado em 2008, preparado pelo “The Pompe Disease 

Diagnostic Working Group”, ressalta que a padronização desta unidade é muito 

importante, pois possibilita uma melhor comparação entre os resultados obtidos em 

diferentes laboratórios (Winchester et al., 2008). Segundo este trabalho, a melhor 

unidade é pmol/punch/h, o que é questionável, pois para possibilitar esta comparação o 

diâmetro do punch utilizado também deveria ser padronizado em todos os laboratórios. 

A unidade µmol/L sangue/h parece ser a mais “universal” de todas, pois 

independente do volume de sangue utilizado nos métodos ou do tempo de incubação 

realizado, a correção do resultado é simples e sempre possível. Já sobre os resultados 

expressos em  NaG/AaGI e % I, existe divergência de opiniões; Chamoles e 

colaboradores afirmam que a razão entre a fração neutra e a fração obtida pela inibição 

com acarbose gera um resultado que permite diferenciar muito bem os pacientes dos 

portadores obrigatórios e de pessoas saudáveis; teoria reforçada recentemente por 

Gasparotto e colaboradores (2008) e por Chien e colaboradores (2008), mas 

questionada pelo grupo de estudo acima citado (Winchester et al., 2008). 

Diante das diferenças observadas na literatura, neste trabalho os resultados dos 

voluntários saudáveis foram calculados nas 3 unidades: µmol/L sangue/h, NaG/AaGI e 

% I, para facilitar a realização de alguns testes estatísticos e gerar dados mais 

concretos sobre qual a melhor maneira de expressar os resultados. Já o LEIM, desde o 

início dos estudos sobre DP, concorda que resultados mais conclusivos são obtidos 

quando se avalia a razão NaG/AaGI e a % de inibição, e por isso assumiu na sua rotina 

diagnóstica estes parâmetros para a liberação dos resultados. 
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Os resultados expressos em µmol/L sangue/h apresentaram distribuição normal 

e não houve diferença entre os resultados obtidos em amostras de voluntários homens 

e mulheres (p=0,322). Já os resultados expressos em NaG/AaGI e % I não tiveram sua 

distribuição normal avaliada, já que esta conclusão não se aplica pois trata-se de 

relações entre valores e não de valores absolutos. A comparação dos resultados 

obtidos com as amostras de voluntários homens e mulheres não apresentou diferença 

estatística, quando considerado a razão NaG/AaGI e a % I (NaG/AaGI: p=0,079; %I: 

p=0,064). Os resultados obtidos no testes interensaios mostraram-se dentro do limite 

de aceitação estabelecido de 20% (CV% máximo=18,9%).  

O LEIM não tem nenhum outro método de dosagem de atividade enzimática 

padronizado para a α-gli, além da que utiliza GSPF, uma vez que a literatura 

internacional já aceita como primeira escolha o diagnóstico da DP em amostras de 

sangue total (Winchester et al., 2008). Sendo assim, os cálculos de sensibilidade, 

especificidade, VPP, VPN, eficiência e razão de verossimilhança, bem como a 

construção da curva ROC não puderam ser realizados.   

A determinação dos valores de corte que possibilitam a diferenciação entre 

pacientes e não-pacientes foi realizada no caso da DP com base em duas informações: 

no teste cego realizado em parceria com o Laboratório de Neuroquímica de Buenos 

Aires e no percentil 99%, calculado a partir dos dados de atividade da enzima α-gli 

obtidos dos voluntários saudáveis. Assim, os valores de corte estabelecidos para os 

parâmetros NaG/AaGI e % I foram respectivamente 30 e 87%. Como amostras de 

heterozigotos para a DP não foram avaliadas, não é possível estabelecer ao certo a 

faixa de resultados compatível com esta população específica; talvez, resultados de 

NaG/AaGI entre 30 e 40 sejam os esperados, já que até hoje o menor resultado obtido 

em pacientes com DP foi de 40,54, e o mais alto dentre os voluntários foi 28,58.   
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A partir do novo valor de corte proposto é recomendado que amostras de 

suspeitos que apresentarem resultados superiores a 30 no parâmetro NaG/AaGI sejam 

reavaliadas com cuidado, inclusive com relação à qualidade do material enviado, sendo 

solicitada uma nova coleta no caso de resultados não conclusivos.  

Com os dados obtidos neste trabalho mais os dados obtidos de pacientes 

diagnosticados no LEIM foi realizada uma comparação com os dados descritos na 

literatura (Chamoles et al., 2004; Niizawa et al., 2005). Algumas diferenças foram 

observadas, principalmente quanto ao parâmetro NaG/AaGI (valor máximo LEIM = 

108,6; valor máximo Chamoles et al., 2004 = 549,5). Não foi observada sobreposição 

entre os resultados de voluntários e pacientes com relação ao parâmetro NaG/AaGI, 

mas uma pequena interpolação ocorreu entre os valores de % I dos dois grupos. Este 

fato pode ser explicado pela ocorrência de pequenas variações no ensaio (que pode 

ser de até 20%), mas isto não impede a diferenciação entre pessoas saudáveis e os 

pacientes com DP. 

A partir dos resultados obtidos nos testes e cálculos realizados para a enzima α-

gli é possível afirmar que o diagnóstico da DP através da dosagem de atividade em 

GSPF é seguro, permitindo diferenciar facilmente pacientes de indivíduos saudáveis. A 

aceitação deste tipo de material biológico como uma alternativa à utilização de células 

(fibroblastos ou leucócitos) é um avanço muito importante, não só para o diagnóstico 

da DP mas para o diagnóstico de qualquer doença que necessita ser identificada 

precocemente, e cujo método de dosagem pode um dia ser incorporado à rotina da 

triagem neonatal. 
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5.7 β-galactosidase 

Como já descrito anteriormente, a deficiência da enzima β-gal está associada à 

GM1-gangliosidose e a síndrome de Morquio B. Mas neste trabalho, e rotineiramente 

em outros laboratórios de referência, este método de dosagem enzimática, juntamente 

com o método de dosagem das hexosaminidades, são utilizados como enzima-controle 

das reações (Chamoles et al., 2001d; Chamoles et al., 2002a; Lukacs et al., 2003; 

Niizawa et al., 2005; Lukacs et al., 2007; Gasparotto et al., 2008; Winchester et al., 

2008), não primariamente como investigação diagnóstica. 

Uma baixa atividade da β-gal pode revelar uma amostra de má qualidade. 

Problemas durante o transporte, enviadas de longas distâncias sem os cuidados 

mínimos de armazenamento podem resultar em alterações das enzimas e 

consequentemente, em sua baixa atividade in vitro.  Má conservação do sangue antes 

dele ser transferido para o papel de filtro também pode resultar em alterações, já que 

amostras expostas a temperaturas muito elevadas podem resultar em desnaturação 

das enzimas. Por isso, a avaliação de uma segunda enzima além da enzima alvo da 

investigação clínica é muito importante, e o resultado obtido sem dúvida será muito 

mais confiável. Trabalhos recentes que consideram a GSPF como possibilidade de 

diagnóstico sugerem a avaliação de uma enzima controle (Winchester et al., 2008). 

A padronização do método da dosagem da atividade da enzima β-gal neste 

trabalho teve como objetivo estabelecer valores de referência de amostras de 

voluntários saudáveis, preparadas e armazenadas nas condições adequadas, que 

permitam identificar tanto valores muito alterados (altos ou baixos) quanto valores 

compatíveis com os observados em pacientes de GM1 ou Morquio B. Estabelecer uma 

faixa de aceitação dos resultados é muito importante, pois possibilita questionar 

resultados alterados, e discutir junto ao médico a necessidade de uma nova coleta. 
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Para confirmar o valor de corte para o diagnóstico de GM1 ou Morquio B se faz 

necessária a avaliação de amostras de indivíduos já confirmados, para uma melhor 

confiabilidade dos valores. 

Os resultados obtidos neste trabalho diferem dos resultados descritos na 

literatura; são relativamente semelhantes aos obtidos por Chamoles e colaboradores 

(2001d) mas bem diferentes dos obtidos por Civallero e colaboradores (2006). É de se 

esperar uma pequena diferença entre as médias dos resultados obtidos neste trabalho 

e os obtidos por Chamoles, por conta de características individuais da população 

investigada; porém muito surpreende a variação com relação aos dados de Civallero, já 

que ambos os estudos avaliam a atividade em uma amostra da população brasileira.  

Os resultados de atividade apresentaram distribuição normal e os resultados dos 

testes interensaio apresentaram-se dentro do limite de aceitação estabelecido (CV% 

máximo=19,9%). Porém, assim como observado nos resultados da β-gli, uma diferença 

estatisticamente significante foi observada quando os resultados das amostras de 

voluntários homens e mulheres foram comparados (p=0,0001). Provavelmente, a causa 

desta diferença seja a mesma que da β-gli – o tamanho do grupo de amostras das 

mulheres é aproximadamente 2 vezes maior do que o tamanho do grupo de amostras 

de homens. Os trabalhos que avaliam a atividade desta enzima não levam em 

consideração qualquer variação possível entre os gêneros (Chamoles et al., 2001d; 

Chamoles et al., 2002a; Niizawa et al., 2005; Gasparotto et al., 2008). Novos testes 

devem ser realizados para que se possa afirmar que existe diferença de atividade entre 

gêneros.  

Somente uma amostra foi enviada até hoje ao LEIM com suspeita de GM1-

gangliosidose, e ela não teve o diagnóstico confirmado (atividade semelhante aos 

normais); por isso, não foi possível comparar os resultados obtidos com os voluntários 
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com amostras de pacientes. Além disso, o LEIM não tem outro método de dosagem 

desta enzima padronizado que possibilite uma comparação e portanto, os cálculos de 

sensibilidade, especificidade, VPP, VPN, eficiência e razão de verossimilhança, bem 

como a construção da curva ROC não puderam ser realizados.  

Neste caso, uma alternativa para estabelecer uma faixa de aceitação para 

amostras de boa qualidade foi considerar os resultados do percentil 5% e 95%. 

Amostras que apresentarem valores de atividade da β-gal abaixo de 7,85 e acima de 

22,15 devem ser avaliadas criteriosamente, com relação a possíveis problemas de 

transporte, armazenamento, quantidade inadequada de sangue colocada no papel ou 

mesmo quanto ao aspecto macroscópico das GSPFs. Principalmente nos casos em 

que a atividade da enzima alvo da investigação clínica também foi considerada baixa, 

uma nova amostra deve ser solicitada, para excluir a possibilidade de um resultado 

falso-positivo para a primeira suspeita ou a possibilidade do paciente ter deficiência de 

β-gal. A realização da dosagem em um outro tipo de material também pode ser uma 

estratégia, desde que se tenha total condição de obtê-lo com qualidade. 

Aqui vale ressaltar um teste descrito no artigo publicado por Gasparotto e 

colaboradores, que avalia a diferença entre resultados obtidos de uma única gota em 

papel de filtro e de duas gotas sobrepostas no papel, isto é, avalia se amostras com o 

dobro de volume de sangue irão resultar em um valor de atividade 2 vezes maior do 

que o obtido com uma simples gota preparada adequadamente. Segundo os autores, 

os resultados obtidos de amostras que, por descuido, foram preparadas com um 

volume de sangue maior do que o preconizado não serão significativamente diferentes 

dos resultados obtidos de uma única gota, que foi transferida para o papel de filtro de 

maneira adequada. Mesmo com o resultado deste teste, que foi realizado em amostras 

de voluntários saudáveis, a equipe do LEIM continua considerando gotas sobrepostas 
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como um material inadequado, pois acredita que no caso de indivíduos afetados por 

uma DDL, que apresentam uma atividade residual mínima, qualquer variação na 

quantidade de sangue avaliada no ensaio pode fazer diferença. 

Para que um ensaio in vitro, que permite o diagnóstico de doenças raras, seja 

realizado com total segurança, todas as etapas - desde a coleta até as condições do 

ensaio em si - devem ser controladas com o maior rigor. A possibilidade de avaliar a 

atividade de uma outra enzima que não a alvo da investigação diagnóstica como uma 

ferramenta de qualidade é, sem dúvida muito importante, mas os cuidados durante as 

outras etapas não devem ser deixados de lado. 

 

5.8 Considerações gerais 

Os métodos de dosagem de atividade enzimática que utilizam GSPF como fonte 

de material biológico possuem inúmeras vantagens, tanto com relação aos métodos 

quanto à obtenção da amostra:  

 são métodos simples, facilmente reproduzidos; 

 permitem obter resultados mais rápido do que com o método que utiliza 

fibroblastos, que levam alguns dias para se multiplicarem em cultura antes de serem 

utilizados; 

 são mais baratas do que os demais métodos de dosagem de atividade 

enzimática, e muito mais baratas do que a realização do sequenciamento do DNA; 

 a obtenção do material é pouco invasiva, principalmente quando comparado à 

obtenção de material de biópsia, que muitas vezes requer anestesia; 

 uma única gota de sangue de boa qualidade é suficiente para executar o ensaio 

e concluir um diagnóstico, portanto pouquíssimo material é necessário; 



118 

 

 possui vantagens quanto ao transporte, já que requer cuidados mínimos e pode 

ser encaminhada para laboratórios distantes. 

 Quanto ao controle de qualidade das amostras, diversos cuidados devem ser 

considerados, deste a coleta do material até as condições de armazenamento após as 

análises. A ocorrência de hemólise durante a coleta do sangue; a transferência de 

sangue não homogeneizado para o papel ou de um volume maior ou menor do que o 

necessário; o preenchimento forçado do papel ou com sangue obtido a partir de 

punção digital - tudo isso resultará em GSPFs de má qualidade.  

 Apesar da gramatura do papel de filtro ser internacionalmente padronizada, 

características particulares do sangue de cada indivíduo podem resultar em diferentes 

tipos de gotas, que muitas vezes poderão ser rejeitadas para a análise, por se 

parecerem com amostras de má qualidade. A determinação da atividade da β-gal irá 

auxiliar muito na avaliação desta qualidade, mas nem toda conduta errada durante a 

preparação do papel será identificada pelo resultado desta enzima. 

A avaliação da estabilidade das enzimas em papel de filtro também é muito 

importante. Trabalhos da literatura mostram que diversas enzimas mantêm sua 

atividade praticamente inalterada por meses (Chamoles et al., 2001d; Lukacs et al., 

2003; Wang et al., 2005; De Jesus et al., 2009), desde que os papéis de filtro sejam 

armazenados a pelo menos 4ºC. Estes cuidados possibilitam a realização de um re-

teste ou até mesmo a investigação de uma nova suspeita ou uma análise post-mortem.  

Dados não apresentados nesta tese, obtidos em experimentos realizados no 

LEIM, mostram que para algumas enzimas a atividade continua praticamente inalterada 

por até um ano; para outras, alterações já são observadas após 6 meses de 

armazenamento, mesmo que em condições adequadas. Novos testes serão realizados 

para que um “prazo de validade” seja estabelecido para cada enzima.  
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 As GSPF obtidas através de punção de calcanhar já são rotineiramente 

utilizadas nos programas de triagem neonatal. Para que possam ser utilizados como 

matéria-prima dos métodos padronizados neste trabalho, novos testes devem ser 

feitos, para que se tenha garantia dos resultados obtidos. Além disso, alguns trabalhos 

mostram uma atividade um pouco mais elevada para os recém-nascidos, em 

comparação aos valores de atividade observados nos adultos (Chamoles et al., 2001b; 

a; Chamoles et al., 2001c; Chamoles et al., 2001d; Chamoles et al., 2002a; b; 

Chamoles et al., 2004; Civallero et al., 2006), portanto uma nova faixa de normalidade 

deve ser estabelecida para esta população. 

Muito útil para análises populacionais, os métodos de dosagem da atividade 

enzimática em microplaca permitem uma obtenção rápida de resultados. Associadas a 

isso, as vantagens apresentadas pelo sangue em papel de filtro permitem o envio de 

amostras de suspeitos de lugares distantes do centro de referência com segurança e 

sem prejuízo do material. Assim, o objetivo central deste trabalho de implementar e 

padronizar métodos diagnósticos para DDLs torna-se extremamente importante e 

relevante em um país com as dimensões do Brasil. 

Porém, uma desvantagem da realização destes métodos no Brasil é a 

necessidade de importação dos reagentes utilizados, o que eleva um pouco mais os 

custos, além de ficarmos à mercê de dificuldades com transporte, fiscalização 

alfandegária dentre outras coisas. Mesmo assim, o custo das dosagens continua baixo 

(Anexo 7.6), quando comparado aos demais testes diagnósticos disponíveis. 
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CONCLUSÕES 

____________________________________________________________ 
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6. Conclusões 

Com a realização deste trabalho foi possível implementar e padronizar métodos 

de dosagem de atividade das enzimas -galactosidase A, que permite diagnosticar 

pacientes com Doença de Fabry; -iduronidase, que permite identificar pacientes com 

Mucopolissacaridose tipo I; -glicosidase e quitotriosidase, que permitem diagnosticar e 

acompanhar o tratamento de pacientes com Doença de Gaucher e -glicosidase, que 

permite identificar pacientes com Doença de Pompe, além da enzima -galactosidase, 

que pode ser utilizada como ferramenta de controle de qualidade do material que será 

analisado.  

Os valores de atividade enzimática obtidos mostraram-se de acordo com os 

descritos na literatura, apesar de algumas variações; e foi possível comprovar que a 

realização de métodos que utilizam a GSPF como material de escolha tem boa 

sensibilidade, o que reforça a idéia de que se trata de um bom método de triagem. 

Além disso, a análise estatística dos resultados obtidos possibilitou a escolha do 

melhor valor de corte para cada enzima, que permitirá uma diferenciação segura entre 

indivíduos saudáveis e pacientes com Doença de Fabry, Doença de Gaucher, Doença 

de Pompe e Mucopolissacaridose tipo I. 

Finalmente, os métodos de diagnóstico que utilizam papel de filtro podem ser 

considerados eficientes, baratos e simples de serem realizados. Trata-se de uma 

alternativa bastante importante para países que não possuem fácil acesso a 

laboratórios capazes de realizar diagnóstico de DDLs, uma vez que as facilidades de 

transporte de amostra permitem até o envio para outros países. Espera-se que, em um 

futuro próximo, o diagnóstico precoce de EIM esteja disponível a todos.  
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7. Anexos 

7.1 Primeira aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIFESP 

 



124 

 

7.2 Aprovação da ampliação do estudo pelo CEP da UNIFESP 
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7.3 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
 

INSTITUTO DE GENÉTICA E ERROS INATOS DO METABOLISMO 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS DE DEPÓSITO LISOSSÔMICO EM GOTA  

DE SANGUE EM PAPEL DE FILTRO 

 

I – DESENHO DO ESTUDO E OBJETIVOS 

Os lisossomos são componentes da célula que contêm uma série de enzimas 

responsáveis pela quebra e utilização de várias substâncias presentes no organismo. 

Defeitos genéticos nestas enzimas levam ao acúmulo destas substâncias dentro do 

lisossomo, resultando em uma alteração da função e na morte da célula, por isso, são 

chamadas doenças de depósito lisossômico. Este acúmulo manifesta-se clinicamente 

por aumento no tamanho dos tecidos e órgãos afetados, resultando no mau 

funcionamento dos mesmos. Doença de Fabry (DF), Doença de Gaucher (DG), Doença 

de Pompe (DP) e a Mucopolissacaridose tipo I (MPS I) são exemplos destas doenças 

de depósito, e estima-se que possuem incidência entre 1 a cada 40.000 e 1 a cada 

84.000 nascidos vivos. Todas estas doenças possuem tratamento específico por meio 

da terapia por reposição enzimática(Spinelli et al.). 

O objetivo deste estudo é avaliar os níveis das enzimas deficientes na DF, DG, 

DP e MPS I em amostras de sangue obtidas de indivíduos saudáveis, com o interesse 

de construir uma curva de normalidade para estas enzimas na nossa população.  

 

II - PROCEDIMENTOS 

Serão estudados indivíduos saudáveis, com idade de 18 a 80 anos. Será 

realizada coleta de sangue periférico, para obtenção de amostras em papel de filtro, 

dos voluntários para a dosagem da atividade das enzimas: alfa-galactosidase A, alfa-

glicosidase, beta-glicosidase, quitotriosidase e alfa-iduronidase. 

 

III - DESCONFORTOS E RISCOS ESPERADOS 
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O desconforto será pequeno, visto que o procedimento mais doloroso é a coleta 

de uma amostra de sangue, como é feito nos exames de sangue normais. Será colhida 

apenas uma amostra de sangue de cerca de 4 mL em uma seringa, portanto, sempre 

que possível, uma única punção será realizada.  

 

IV - BENEFÍCIOS 

Os voluntários que possivelmente apresentem atividade enzimática alterada 

serão comunicados e encaminhados ao Instituto de Genética e Erros Inatos do 

Metabolismo da UNIFESP. Haverá benefício para a população, pois o estabelecimento 

de uma curva normal possibilitará o diagnóstico das Doença de Fabry, Doença de 

Gaucher, Doença de Pompe e Mucopolissacaridose tipo I pelo Laboratório de Erros 

Inatos Do Metabolismo da UNIFESP. 

 

V - GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS 

Todas as informações a respeito do andamento do trabalho e eventuais dúvidas 

poderão ser esclarecidas aos participantes no Laboratório de Erros Inatos do 

Metabolismo pelo telefone 2149-0155 ramal: 283. O principal investigador é a Dra. 

Vânia D'Almeida, professora adjunta do Departamento de Biociências. Haverá 

colaboração da Profa. Dra. Ana Maria Martins, que é responsável pelo 

acompanhamento de todos os pacientes do Centro de Referência em Erros Inatos do 

Metabolismo da UNIFESP. Ambas podem ser encontradas na Rua Coronel Lisboa, nº 

957, pelo telefone 5081-9620. Se houver alguma consideração ou dúvida sobre a ética 

da pesquisa, deve-se entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal de São Paulo, Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj. 14, fone: 5571-

1062 e FAX: 5539-7162. 

 

VI - LIBERDADE DE RETIRAR O CONSENTIMENTO 

A autorização para realização do estudo pode ser retirada sem que o 

participante deixe de receber orientação, tratamentos ou resultados já obtidos. 

 

VII - SEGURANÇA DO SIGILO 

Toda a informação a respeito do participante e seus exames será mantida em 

sigilo com o intuito de manter a privacidade do mesmo. 
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VIII - COMPROMISSO DE ATUALIZAR A INFORMAÇÃO 

As informações serão fornecidas de maneira atualizada visando um maior 

esclarecimento dos familiares e até uma eventual mudança de opinião em continuar ou 

não participando do projeto. 

 

IX - DISPONIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO 

Todos os participantes com diagnóstico positivo para alguma das doenças 

investigadas no estudo receberão o acompanhamento médico necessário junto ao 

Centro de Referência de Erros Inatos do Metabolismo - UNIFESP, sob a supervisão da 

Drª Ana Maria Martins, responsável pelo atendimento clínico de todos os pacientes. 

Todos os participantes terão o direito de se manterem atualizados sobre os resultados 

parciais da pesquisa ou de resultados que sejam de conhecimento dos pesquisadores. 

Em caso de dano pessoal, diretamente causados pelos procedimentos neste estudo, o 

participante tem direito a tratamento médico na Instituição. 

 

X - GASTOS 

Todos os procedimentos médicos e de diagnóstico laboratorial pertinentes à 

pesquisa serão pagos com verba de pesquisa concedida à Drª Vânia D‟Almeida, sem, 

portanto, qualquer gasto por parte do participante. 

 

XI – COMPROMISSO DO PESQUISADOR 

 O pesquisador responsável se compromete a utilizar os dados e o material 

coletados somente para esta pesquisa. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 Eu, _____________________________________________________________ 

responsável por _______________________________________________________, 

declaro ter lido a carta de informação a respeito do projeto de pesquisa: 

DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS DE DEPÓSITO LISOSSÔMICO EM GOTA DE 

SANGUE EM PAPEL DE FILTRO. 

Acredito ter sido suficientemente esclarecido a respeito das informações que li ou que 

me foram lidas descrevendo o estudo. Eu discuti com a Dra. Vânia D' Almeida ou com 

a Dra. Ana Maria Martins sobre a minha decisão em participar deste estudo. Ficaram 

claros quais são os propósitos desta pesquisa, os procedimentos a serem realizados, 

seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas e 

que tenho garantia de acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades, prejuízo ou perda de 

qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu entendimento neste serviço. 

 

 

____________________________________                     Data ____/_____/_____ 

Assinatura do paciente ou representante legal 

 

 

_____________________________________                   Data ____/_____/_____ 

Assinatura da testemunha 

 

 Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecimento deste paciente ou representante legal para a participação deste estudo. 

 

 

__________________________________                     Data _____/______/_____ 

Assinatura do responsável pelo estudo 
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7.4 Protocolo de preparo da curva de calibração de 4-metilumbeliferona 

 

LEIM Curva de 4-metilumbeliferona 001-C 

Preparo das alíquotas de 4-MU para curva de calibração 
para ensaios em GSPF 

 

 

 

I) PREPARO DOS REAGENTES 

 

1. Tampão Carbonato Glicina (TCG) 0,32M pH10,0 

Glicina (C2H5NO2 - PM: 75,07) Nº71 ......................................................................... 1,2g  

Carbonato de sódio anidro (Na2CO3 - PM: 105,99 ) Nº19 ....................................... 1,06g 

Água MilliQ fresca .......................................................................................... q.s.p. 50mL 

Misturar os pós e adicionar 40 mL de água. Misturar. Acertar o pH com uma 

solução de NaOH 0,1N até obter o pH 10,0. Completar o volume com água para 50 mL. 

Armazenar no freezer -20ºC. 

 

2. Solução mãe de 4-metilumbeliferona (4MU)  

Cód Sigma: M1381 

 

a) Solução mãe da curva de 4MU 

4MU (C12H8O3 – PM: 176,17) Nº111 ....................................................................... 10mg 

Tampão Carbonato-Glicina (TCG) ........................................................................... 10mL 

 

A solubilização do 4MU no TCG é lenta e a solução NÃO deve ser aquecida. 

Depois de pronta a solução deve ser armazenada em frasco âmbar a -20ºC. 

Concentração desta solução  57.10-3 mol/L (57mM).  

 

A curva de 4MU tem 10 pontos. O ponto número 1 é uma diluição 1/100 da 

solução mãe de 4MU (descrita acima). Os demais pontos são obtidos pela diluição 

seriada na proporção 1:2, como descrito a seguir:  
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Padrão nº1 (57,00µM):  3uL da solução mãe + 297uL de TCG 

Padrão nº2 (28,50µM): 300uL da solução nº1 + 300uL de TCG 

Padrão nº3 (14,25µM): 300uL da solução nº2 + 300uL de TCG 

Padrão nº4 (7,13µM): 300uL da solução nº3 + 300uL de TCG 

Padrão nº5 (3,56µM): 300uL da solução nº4 + 300uL de TCG 

Padrão nº6 (1,78µM): 300uL da solução nº5 + 300uL de TCG 

Padrão nº7 (0,89µM): 300uL da solução nº6 + 300uL de TCG 

Padrão nº8 (0,44µM): 300uL da solução nº7 + 300uL de TCG 

Padrão nº9 (0,22µM): 300uL da solução nº8 + 300uL de TCG 

Padrão nº10 (0,11µM): 300uL da solução nº9 + 300uL de TCG 
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7.5 Protocolos de dosagem da atividade das enzimas em GSPF 

7.5.1 α - galactosidase A 

 

LEIM α - galactosidase A em GSPF 001-C 

Dosagem de atividade enzimática para  

diagnóstico da Doença de Fabry 
 

 

I) Princípio da reação 

A determinação da atividade da enzima α-galactosidase A se baseia na sua 

ação sobre o substrato fluorogênico 4-metilumbiliferil-α-D-galactopiranosídio, que 

resulta na liberação da molécula 4-metilumbeliferona (4MU), que em pH alcalino produz 

(emite) uma fluorescência proporcional à quantidade de moléculas que foram 

hidrolisadas. 

4-metilumbeliferil-α-D-galactopiranosídeo 

 
                                                                         

 

 
 

 

 

II) Dosagem da Atividade Enzimática em microplaca 

A - PREPARO DOS REAGENTES 

1) Tampão citrato-fosfato 0,3M pH5,0 

Solução 1: Ácido cítrico 0,15M 

Ácido cítrico anidro (C6H8O7 - PM: 192,43) ......................................................... 0,7211g 

Água MilliQ ..................................................................................................... q.s.p. 25mL 

 

Solução 2: Fosfato dissódico 0,30M 

Fosfato dissódico anidro (Na2HPO4 - PM: 141,96) .............................................. 1,0647g 

4-metilumbeliferona 
+ α-D-galactopiranosídeo 

α-galactosidase A 
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Água MilliQ ..................................................................................................... q.s.p. 25mL 

 

Em um béquer, colocar 20 mL da Solução 2 (base) e 15 mL de Solução 1 

(ácido). Medir o pH e adicionar o restante das duas soluções aos poucos, conforme a 

necessidade, até atingir o pH 5,0. Antes de transferir a solução para o frasco de vidro, 

lavá-lo com um pouco do tampão e desprezar (“ambiente”). Manter o tampão a 4ºC 

(câmara-fria) em um frasco de vidro. Não utilizar o tampão no dia em que foi preparado. 

VALIDADE: 1 mês na câmara fria ou até que apareçam vestígios de contaminação na 

solução (ex.: fungos). 

 

2) Solução de 4-metilumbeliferil-α-D-galactopiranosídeo 4,2mM  

SUBSTRATO FLUORESCENTE 

Cód Sigma: M7633 

 

4MU-α-D-galactopiranosídeo (C16H18O8 - PM: 338,3)........................................... 1,42mg 

Tampão citrato-fosfato 0,3M pH=5,0 ............................................................... q.s.p. 1mL 

Para preparar a solução de uso no dia da reação: pesar quantidade necessária 

do substrato em um frasco transparente, que permita visualizar a solubilização do sal e 

adicionar o volume de tampão necessário (conforme cálculos). Intercalar agitação por 

15” e aquecimento em banho-maria (máx 50ºC) por 10” (repetir  4 vezes, ou até total 

solubilização). 

 

3) N-Acetil-D-galactosamina 0,25M 

INIBIDOR DA α-GALACTOSIDASE B 

Cód Sigma: A2795 

 

N-Acetil-D-Galactosamina (C8H15NO6 - PM: 221,2) .............................................. 55.3mg 

Água MilliQ fresca ............................................................................................ q.s.p. 1mL 

 Para preparar a solução de uso no dia da reação: pesar quantidade necessária 

do reagente e adicionar a quantidade necessária de água (conforme cálculos). Para 

total solubilização deste reagente basta agitá-lo no vórtex. 

  

4) Soluções de Etilenodiamina  

Cód Sigma: E1521  
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I. Solução mãe = Etilenodiamina 1,32M, pH11,3 

Etilenodiamina (C2H8N2 – PM: 60,1)  ...................................................................... 4,5mL 

Água destilada ............................................................................................... q.s.p. 50mL 

Este procedimento deve ser realizado na capela. Colocar no béquer 40 mL de 

H2O e acrescentar o volume de etilenodiamina necessário. Por último completar o 

volume com água. Não é necessário acertar o pH (já estará 11,3). Armazenar a 4ºC em 

frasco âmbar (câmara fria). Se não houver frasco âmbar, embalar bem o frasco com 

papel alumínio. 

 

II. Solução de uso = Etilenodiamina 10% 

Solução mãe de etilenodiamina ................................................................................ 10% 

Água MilliQ fresca ..................................................................................................... 90% 

 Preparar esta solução no dia do uso. A quantidade necessária varia de acordo 

com a quantidade de amostras realizadas no dia. 

 
 
B- PREPARO DA REAÇÃO 
 

Há uma planilha do Excel que calcula as quantidades necessárias de acordo 

com o número de amostras. Esta planilha está no computador do fluorímetro (Desktop / 

Enzimas Lisossomais / Reação alfa-galactosidase placa). O número que deve ser 

colocado na planilha (campo em vermelho) deve ser obtido da seguinte maneira: 

Contar quantos poços com amostra serão usados (todos que terão bolinhas picotadas) 

e jogar este número + 10 na planilha, para verificar qual a quantidade mínima em mL 

necessária de cada solução (Substrato, Inibidor e total de Solução A e B). Preparar os 

reagentes juntando as quantidades informadas pelos cálculos. 

 

a) Preparo do mapa  
 

O mapa de trabalho deve ser preenchido com as amostras que estão pendentes, 

com os controles negativos e positivos e com possíveis repetições e testes que devem 

ser realizados. Este mapa se encontra na gaveta das placas com cópia para impressão 

no computador do Banco de Dados (Arquivo “mapa da placa.xls”).  
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b) Preparo da placa 
 

Solução A: 3 partes de substrato + 1 parte de inibidor  

Solução B: 3 partes de tampão citrato-fosfato + 1 parte de inibidor  

Para cada indivíduo (cada amostra em GSPF) devem ser picotados três discos 

de 1,5mm, sendo 1 para o branco e 2 para as amostras (duplicata).  

 Adicionar 40 µL de solução A em todos os poços das colunas correspondentes às 

amostras (colunas 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 e 12). 

 Adicionar 40 µL de solução B em todos os poços das colunas correspondentes aos 

brancos (colunas 1, 4, 7 e 10). 

Uma parte da solução de substrato deve ser separada para que seja incubada 

no banho junto com a placa. A quantidade a ser incubada é o que restar do volume que 

foi transferido para o preparo da solução A. Este restante deve ser transferido para um 

microtubo, que deverá ser envolvido por parafilme e papel alumínio. Não esquecer de 

identificar o tubo!! Após a adição das soluções a placa deve ser agitada por  10 

minutos no agitador de placa*. As placas devem ser cobertas por um pano preto 

enquanto durar a agitação. Ao término, devem ser colados os filmes seladores de 

alumínio. Identificar a placa (qual reação e nº da placa) no filme selador. Colocar a 

placa na incubadora por 20 horas a 37ºC sob agitação constante (200rpm). 

* Botão1: variable; botão 2: nível 3. 

OBS.: Lembrar de anotar sempre no mapa ou no caderno todas as intercorrências (Ex.: 

Quando alguma solução espirrar, quando a amostra não estiver muito boa, quando 

faltar solução, etc.). 

 

c) Leitura 

 Após a incubação, centrifugar a placa por 1 minuto na rotação de 1500rpm. Não 

esquecer de calibrar! Preparar a solução 10% de etilenodiamina (Solução STOP). 

Retirar os filmes seladores e adicionar 250 µL de solução STOP em todos os poços. 

Adicionar 30 µL do substrato que foi incubado a parte nos poços correspondentes aos 

brancos (colunas 1, 4, 7 e 10). Agitar as placas por 10 minutos no agitador de placa*. 

Lembrar de cobrir as placas com o pano preto. Proceder a leitura no fluorímetro - 

Excitação: 360nm e Emissão: 450nm. 

* Botão1: variable; botão 2: nível 3. 
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d) Curva de calibração 

   OBS.: a escolha de quais alíquotas (concentrações) de 4-metilumbeliferona 

serão utilizadas pode variar. Sempre existirão alíquotas de 57µM até 0,11µM 

   Separar previamente os pontos da curva de calibração (guardados no -20ºC) 

para que descongelem. Adicionar 40 µL de cada alíquota da curva à placa, em 

duplicata. Adicionar 250 µL de solução STOP em todos os poços. 

Atualmente são utilizadas as seguintes alíquotas: 1 a 10 

 

e)   Cálculo do resultado 

 O software do fluorímetro permite a elaboração de um protocolo de dosagem, no 

qual é possível adicionar o cálculo para que o resultado já saia pronto. Porém, caso 

seja necessário realizar a conta, ela deve ser feita através da seguinte fórmula: 

 

média leituras-branco   X    1000μL    X        [ponto da curva] 

     20hs incubação                0,9 µL           Média leitura do ponto 

Unidade do resultado: µmol / L sangue / h 

 

f) Valores de referência (nosso laboratório) 

 

Compatível com Doença de Fabry: abaixo de 2,5 µmol / L sangue / h 

Nestes casos será solicitado amostra de sangue para dosagem confirmatória em 

leucócitos. 

IMPORTANTE: a dosagem da atividade enzimática para as mulheres portadoras da 

Doença de Fabry não é um resultado conclusivo, já que a inativação do cromossomo X 

pode resultar em um valor de atividade residual compatível com indivíduos saudáveis. 

 

Histórico do protocolo 

VERSÃO DATA ELABORADO POR REVISADO POR 

A Set/2006 Karen e Mayra Mayra 

B Jan/2007 Karen e Mayra Karen 

C Set/2008 Karen Suelen 
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7.5.2 α-iduronidase 

 

LEIM α - iduronidase em GSPF 029-A 

Dosagem de atividade enzimática para  

diagnóstico de Mucopolissacaridose tipo I 
 

 

I) Princípio da reação 

A determinação da atividade da enzima α-iduronidase se baseia na sua ação 

sobre o substrato fluorogênico 4-metilumbiliferil-α-L-idopiranosídio, que resulta na 

liberação da molécula 4-metilumbeliferona (4MU), que em pH alcalino produz (emite) 

uma fluorescência proporcional à quantidade de moléculas que foram hidrolisadas. 

 

4-metilumbeliferil-α-L-idopiranosídeo 

 
                                                                         

 

 
 

 

 

II) Dosagem da Atividade Enzimática em microplaca 

A - PREPARO DOS REAGENTES 

1) Tampão formiato de sódio 0,2M pH2,8 

Solução 1: Ácido fórmico 1M 

Ácido fórmico (CH2O2 - PM: 46,03) ...................................................................... 9,43mL 

Água MilliQ ................................................................................................... q.s.p. 250mL 

 

Solução 2: Formiato de sódio 1M 

Formiato de sódio (CHO2Na - PM: 68,01) ............................................................... 1,70g 

Água MilliQ ..................................................................................................... q.s.p. 25mL 

 

4-metilumbeliferona 
+ α-L-idopiranosídeo 

α-iduronidase  
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Tampão 1M: Em um béquer, colocar 20 mL da Solução 1 (ácido). Medir o pH e 

adicionar cuidadosamente a Solução 2 (base) até atingir o pH 2,8. 

Medir 20 mL de tampão formiato de sódio 1M e adicionar 70 mL de água MilliQ. 

Medir o pH e ajustá-lo se necessário (utilizando ácido fórmico). Completar volume para 

100 mL. Aliquotar em microtubos e armazenar no freezer -20ºC.  

 

2) Solução de 4-metilumbeliferil-α-L-idopiranosídeo 2mM  

SUBSTRATO FLUORESCENTE 

Cód TRC: M334701 

 

4MU-α-L-iduropiranosídio (C16H18O8 - PM: 374,27)  ............................................. 0,75mg 

Água MilliQ fresca ................................................................................................. 6,66mL 

*Ideal: dissolver sempre todo o conteúdo de um frasco (5mg). 

Para preparar a solução: pesar o substrato em um frasco transparente, que 

permita visualizar a solubilização do sal e adicionar o volume de água necessário 

(conforme cálculos). Para total solubilização deste reagente basta agitá-lo no vórtex. 

Aliquotar a solução em microtubos e guardar no freezer -20ºC, devidamente 

identificado (“substrato” + data do preparo).  

 

3) Sacarolactona  3mM 

INIBIDOR DA ENZIMA GLICURONIDASE 

Cód Sigma: S0375 

 

Sacarolactona (C6H8O7 x H2O - PM: 210,14)  ......................................................... 0,006g 

Água MilliQ fresca........................................................................................... q.s.p. 10mL 

Para preparar a solução de uso no dia da reação: pesar quantidade necessária 

do reagente e adicionar a quantidade necessária de água (conforme cálculos). Para 

total solubilização deste reagente basta agitá-lo no vórtex. Aliquotar a solução em 

microtubos e guardar no freezer -20ºC, devidamente identificado (“sacarolactona” + 

data do preparo). 

 

4) Soluções de Etilenodiamina  

Cód Sigma: E1521 

I. Solução mãe = Etilenodiamina 1,32M, pH11,3 
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Etilenodiamina (C2H8N2 – PM: 60,1)  ...................................................................... 4,5mL 

Água destilada ............................................................................................... q.s.p. 50mL 

Este procedimento deve ser realizado na capela. Colocar no béquer 40 mL de 

H2O e acrescentar o volume de etilendiamina necessário. Por último completar o 

volume com água. Não é necessário acertar o pH (já estará 11,3). Armazenar a 4ºC em 

frasco âmbar (câmara fria). Se não houver frasco âmbar, embalar bem o frasco com 

papel alumínio. 

 

II. Solução de uso = Etilenodiamina 10% 

 

Solução mãe de etilenodiamina ................................................................................ 10% 

Água MilliQ fresca ..................................................................................................... 90% 

 Preparar esta solução no dia do uso. A quantidade necessária varia de acordo 

com a quantidade de amostras realizadas no dia. 

 
 
B- PREPARO DA REAÇÃO 
 

c) Preparo do mapa  
 

O mapa de trabalho deve ser preenchido com as amostras que estão pendentes, 

com os controles negativos e positivos e com possíveis repetições e testes que devem 

ser realizados. Este mapa se encontra na gaveta das placas com cópia para impressão 

no computador do Banco de Dados (Arquivo “mapa da placa.xls”).  

 
d) Preparo da placa 
 

Para cada indivíduo (cada amostra em GSPF) devem ser picotados três discos 

de 1,5mm, sendo 1 para o branco e 2 para as amostras (duplicata).  

 

Sacarolactona uso: 

Para preparar a solução de uso no dia da reação:  

Solução congelada de sacarolactona .................................................................... 0,1mL 

Água MilliQ fresca............................................................................................. q.s.p. 2mL 

 

Ferver esta mistura por 10 minutos (banho-maria em um béquer). 
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Solução A:  

Prepará-la juntando volumes iguais de “sacarolactona uso” e tampão formiato de sódio. 

O total desta solução depende da quantidade necessária na reação (60 µL por 

amostras). 

 

Esquema de adição dos reagentes na placa: 

Adicionar 20 µL de água em todos os poços. 

Adicionar 20 µL de solução A* em todos os poços.  

Adicionar 20 µL de substrato em todos os poços das colunas correspondentes 

às amostras (colunas 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 e 12). 

Uma parte da solução de substrato deve ser separada para que seja incubada 

no banho junto com a placa. Este restante deve ser transferido para um microtubo, que 

deverá ser envolvido por parafilme e papel alumínio. Não esquecer de identificar o 

tubo!! 

OBS.: Lembrar de anotar sempre no mapa ou no caderno todas as intercorrências (Ex.: 

quando alguma solução espirrar, quando a amostra não estiver muito boa, quando 

faltar solução, etc.). 

Após a adição das soluções a placa deve ser agitada por  10 minutos no 

agitador de placa*. As placas devem ser cobertas por um pano preto enquanto durar a 

agitação. Ao término, devem ser colados os filmes seladores de alumínio. Identificar a 

placa (qual reação e nº da placa) no filme selador. Colocar a placa na incubadora por 

20 horas a 37ºC sob agitação constante (200rpm). 

* Botão1: variable; botão 2: nível 3. 

 

c) Leitura 

 Após a incubação, centrifugar a placa por 1 minuto na rotação de 1500rpm. Não 

esquecer de calibrar! Preparar a solução 10% de etilenodiamina (Solução STOP). 

  Retirar os filmes seladores e adicionar 300 µL de solução STOP em todos os 

poços. Adicionar 20 µL do substrato que foi incubado a parte nos poços 

correspondentes aos brancos (colunas 1, 4, 7 e 10). 

  Agitar as placas por 10 minutos no agitador de placa*. Lembrar de cobrir as 

placas com o pano preto. Proceder a leitura no fluorímetro - Excitação: 360nm e 

Emissão: 450nm. 

* Botão1: variable; botão 2: nível 3. 
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e) Curva de calibração 

   OBS.: a escolha de quais alíquotas (concentrações) de 4-metilumbeliferona 

serão utilizadas pode variar. Sempre existirão alíquotas de 57µM até 0,11 µM.  

   Separar previamente os pontos da curva de calibração (guardados no -20ºC) 

para que descongelem. Adicionar 20 µL de cada alíquota da curva à placa, em 

duplicata. Adicionar 300 µL de solução STOP em todos os poços. 

Atualmente são utilizadas as seguintes alíquotas: 3 a 8 

 

e) Cálculo do resultado 

 O software do fluorímetro permite a elaboração de um protocolo de dosagem, no 

qual é possível adicionar o cálculo para que o resultado já saia pronto. Porém, caso 

seja necessário realizar a conta, ela deve ser feita através da seguinte fórmula: 

 

média leituras-branco   X    1000μL    X        [ponto da curva] 

     20hs incubação                0,9 µL           Média leitura do ponto 

 

Unidade do resultado: µmol / L sangue / h 

 

g) Valores de referência (nosso laboratório) 

 

Compatível com MPS I: abaixo de 1,1 µmol / L sangue / h 

Nestes casos será solicitado amostra de sangue para dosagem confirmatória em 

leucócitos. 

 

Histórico do protocolo 

VERSÃO DATA ELABORADO POR REVISADO POR 

A Set/2008 Karen  Vanessa 
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7.5.3 β -glicosidase  

 

LEIM β - glicosidase em GSPF 025-A 

Dosagem de atividade enzimática para  

diagnóstico da Doença de Gaucher 
 

 

I) Princípio da reação 

A determinação da atividade da enzima α-galactosidase A se baseia na sua 

ação sobre o substrato fluorogênico 4-metilumbeliferil-β-D-glicopiranosídeo, que resulta 

na liberação da molécula 4-metilumbeliferona (4MU), que em pH alcalino produz 

(emite) uma fluorescência proporcional à quantidade de moléculas que foram 

hidrolisadas. 

4-metilumbeliferil- β-D-glicopiranosídeo 

 
                                                                         

 

 
 

 

 

II) Dosagem da Atividade Enzimática em tubo 

A - PREPARO DOS REAGENTES 

1) Tampão citrato-fosfato 0,4M pH5,2 

Solução 1: Ácido cítrico 0,2M 

Ácido cítrico anidro (C6H8O7 - PM: 192,43) ............................................................. 1,05g 

Água MilliQ ..................................................................................................... q.s.p. 25mL 

 

Solução 2: Fosfato dissódico 0,4M 

Fosfato dissódico anidro (Na2HPO4 - PM: 141,96) .................................................. 1,78g 

Água MilliQ ..................................................................................................... q.s.p. 25mL 

 

4-metilumbeliferona 
+ β-D-glicopiranosídeo 

β -glicosidase  



142 

 

Em um béquer, colocar 20 mL da Solução 2 (base) e 15 mL de Solução 1 

(ácido). Medir o pH e adicionar o restante das duas soluções aos poucos, conforme a 

necessidade, até atingir o pH 5,2.  

Aliquotar e armazenar no freezer -20ºC.  

 

2) Solução de 4-metilumbeliferil-β-D-glicopiranosídeo 20mM  

SUBSTRATO FLUORESCENTE 

Cód Sigma: M3633 

 

4MU-β-D-glicopiranosídeo (C16H18O8 - PM: 338,3)  ............................................. 6,76mg 

Água MilliQ fresca .............................................................................................q.s.p. 1mL 

Para preparar a solução de uso no dia da reação: pesar quantidade necessária 

do substrato em um frasco transparente, que permita visualizar a solubilização do sal e 

adicionar o volume de água necessário (conforme cálculos). Intercalar agitação por 15” 

e aquecimento em banho-maria (máx 50ºC) por 10” (repetir  4 vezes, ou até total 

solubilização). 

 

3) Taurodeoxicolato de sódio 0,75%  (TDC) 

Detergente aniônico, derivado de sais biliares, utilizado para isolar proteínas de 

membrana. 

Cód Sigma: T0875 

 

Taurodeoxicolato de sódio (C26H44NO6SNa - PM: 521,69) ..................................... 7,5mg 

Água MilliQ fresca............................................................................................ q.s.p. 1mL 

 Para preparar a solução de uso no dia da reação: pesar quantidade necessária 

do reagente e adicionar a quantidade necessária de água (conforme cálculos). Para 

total solubilização deste reagente basta agitá-lo no vórtex. 

  

4) Soluções de Etilenodiamina  

Cód Sigma: E1521  

 

I. Solução mãe = Etilenodiamina 1,32M, pH11,3 
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Etilenodiamina (C2H8N2 – PM: 60,1)  ...................................................................... 4,5mL 

Água destilada ............................................................................................... q.s.p. 50mL 

Este procedimento deve ser realizado na capela. Colocar no béquer 40 mL de 

H2O e acrescentar o volume de etilenodiamina necessário. Por último completar o 

volume com água. Não é necessário acertar o pH (já estará 11,3). Armazenar a 4ºC em 

frasco âmbar (câmara-fria). Se não houver frasco âmbar, embalar bem o frasco com 

papel alumínio. 

 

II. Solução de uso = Etilenodiamina 10% 

 

Solução mãe de etilenodiamina ................................................................................ 10% 

Água MilliQ fresca ..................................................................................................... 90% 

 Preparar esta solução no dia do uso. A quantidade necessária varia de acordo 

com a quantidade de amostras realizadas no dia. 

 
 
B- PREPARO DA REAÇÃO 
 
 

e) Preparo dos tubos 
 

Numerar microtubos âmbar de 2,0 mL (novos ou lavados) conforme a 

quantidade de amostras que serão realizadas. Para cada amostra são necessários 3 

tubos. Anotar no caderno a sequência numérica correspondente a cada amostra. Não 

esquecer de incluir os controles positivos e negativos. 

 

f) Preparo da reação 
 

Para cada indivíduo (cada amostra em GSPF) devem ser picotados três discos 

de 3,0mm, sendo 1 para o branco e 2 para as amostras (duplicata).  

Adicionar os reagente conforme esquema a seguir: 

 

Esquema de adição dos reagentes na placa: 

Reagentes Branco Amostras (2 tubos) 

GSPF 1 1 

TDC 40 µL 40 µL 



144 

 

Tampão 30 µL 30 µL 

Substrato ------- 50 µL 

 

OBS.: Uma parte da solução de substrato deve ser separada para que seja 

incubada no banho junto com a placa. A quantidade a ser incubada deve ser suficiente 

para adicionar 50 µL em todos os tubos correspondentes aos “branco”. Envolver o tubo 

em papel alumínio. Não esquecer de identificá-lo. 

Lembrar de anotar sempre no mapa ou no caderno todas as intercorrências (Ex.: 

Quando alguma solução espirrar, quando a amostra não estiver muito boa, quando 

faltar solução, etc.). 

Após a adição das soluções as estantes com os tubos devem ser agitadas por  

10 minutos. Incubar no banho-maria por 20 horas a 37ºC sob agitação constante (nível 

3). Lembrar de sempre verificar o nível de água no banho. 

 

c) Leitura 

 Preparar a solução 10% de etilenodiamina (Solução STOP). 

  Adicionar 300 µL de solução STOP em todos os tubos. Adicionar 50 µL do 

substrato que foi incubado a parte nos tubos correspondentes aos brancos (tubos 1, 

4, 7, 10...). Proceder a leitura no fluorímetro - Excitação: 360nm e Emissão: 450nm. 

 

Uso da cubeta 

  Colocar a cubeta no fluorímetro na posição correta (elipse voltada para a 

parede). Lavar bem com água destilada, utilizando a bomba de vácuo para aspirar o 

conteúdo da cubeta. Adicionar 150 µL da solução a ser lida com cuidado para que não 

se formem bolhas. Lavar entre cada troca de solução (entre amostras diferentes ou 

concentrações diferentes de 4MU). Verificar, constantemente, se não há vazamento de 

líquido para o equipamento. 

 

f) Curva de calibração 

   OBS.: a escolha de quais alíquotas (concentrações) de 4-metilumbeliferona 

serão utilizadas pode variar. Sempre existirão alíquotas de 57µM até 0,11µM  

   Separar previamente os pontos da curva de calibração (guardados no -20ºC) 

para que descongelem. Numerar tubos de acordo com as alíquotas que serão 
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utilizadas (2 tubos por alíquota + 2 tubos para o branco). Adicionar 20 µL de cada 

alíquota por tubo (branco = água) mais 400 µL de solução STOP em todos os tubos. 

Atualmente são utilizadas as seguintes alíquotas: 3 a 8 

 

e)  Cálculo do resultado 

 O software do fluorímetro permite a elaboração de um protocolo de dosagem, no 

qual é possível adicionar o cálculo para que o resultado já saia em forma de “atividade 

enzimática‟‟. Porém, caso seja necessário realizar a conta, ela deve ser feita através da 

seguinte fórmula: 

 

média leituras-branco   X    1000μL    X        [ponto da curva] 

     20hs incubação                3,6 µL           Média leitura do ponto 

 

Unidade do resultado: µmol / L sangue / h 

 

h) Valores de referência (nosso laboratório) 

 

Compatível com Doença de Gaucher:  abaixo de 1,1 µmol / L sangue / h 

Neste caso será solicitado amostra de sangue para dosagem confirmatória em 

leucócitos. 

 

Histórico do protocolo 

VERSÃO DATA ELABORADO POR REVISADO POR 

A Set/2008 Karen e Mayra Mayra 
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7.5.4 Quitotriosidase  

 

LEIM 
Quitotriosidase 024-B 

Dosagem da atividade enzimática para acompanhamento 
da Doença de Gaucher 

 

 

I) Princípio da reação 

A determinação da atividade da enzima quitotriosidase se baseia na sua ação 

sobre o substrato fluorogênico 4-metilumbeliferil-β-D-N-N‟-N‟‟-triacetilquitotriosídeo, que 

resulta na liberação da molécula 4-metilumbeliferona (4MU), que em pH alcalino produz 

(emite) uma fluorescência proporcional à quantidade de moléculas que foram 

hidrolisadas. 

4-metilumbeliferil-β-D-N-N‟-N‟‟-triacetilquitotriosídeo 
                                                                         

 

 
 

 

 

 

II) Dosagem da Atividade Enzimática em microplaca 

 
A - PREPARO DOS REAGENTES 
 
1) Tampão acetato de sódio 0,2M pH 5,5 

 
Solução 1: Ácido acético 0,2M 

Ácido acético glacial (C2H4O2 - PM: 60,05) ...................................................... 0,2312mL 

Água MilliQ fresca .......................................................................................... q.s.p. 20mL 

 

Solução 2: Acetato de sódio 0,2M 

Acetato de sódio triidratado (C2H3NaO2x3H2O - PM: 136,08) ........................... 0,5444g 

Água MilliQ fresca .......................................................................................... q.s.p. 20mL 

 

4-metilumbeliferona +   β -D- N-N’-N’’-triacetilquitotriosídeo 

quitotriosidase 
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Em um béquer colocar 5,0 mL de acetato de sódio e 2,0 mL de ácido acético. 

Adicionar, aos poucos, o restante da solução de ácido acético até atingir o pH 5,5. 

Fracionar em alíquotas e guardar no freezer -20ºC. 

 

2) Solução de 4-metilumbeliferil- β -D- N-N’-N’’-triacetilquitotriosídeo 0,25mM 
SUBSTRATO FLUORESCENTE 

Cód Sigma: M5639 

 

4MU-β-D-N-N‟-N‟‟-triacetilquitotriosídeo (C34H47O18N3  - PM: 785,7)  ....................... 1mg 

Água MilliQ fresca ...................................................................................... q.s.p. 5,09mL 

Para preparar a solução: aquecer (máx 50ºC) sob agitação até total 

solubilização. Fracionar a solução em microtubos e guardar no freezer -20ºC, 

devidamente identificado (“S quito” + data do preparo). 

 

3) Soluções de Etilenodiamina  

Cód Sigma: E1521  

 

I. Solução mãe = Etilenodiamina 1,32M, pH11,3 

 

Etilenodiamina (NH2CH2CH2NH2 – PM: 60,1) ........................................................ 4,5mL 

Água destilada ............................................................................................... q.s.p. 50mL 

Este procedimento deve ser realizado na capela. Colocar no béquer 40 mL de 

H2O e acrescentar o volume de etilenodiamina necessário. Por último, completar o 

volume com água. Não é necessário acertar o pH (já estará 11,3). Armazenar a 4ºC em 

frasco âmbar (câmara-fria). Se não houver frasco âmbar, embalar bem o frasco com 

papel alumínio. 

 

II. Solução de uso = Etilenodiamina 10% 

 

Solução mãe de etilenodiamina ................................................................................ 10% 

Água MilliQ fresca ..................................................................................................... 90% 

 Preparar esta solução no dia do uso. A quantidade necessária varia de acordo 

com a quantidade de amostras realizadas no dia. 

B- PREPARO DA REAÇÃO 
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a) Preparo do mapa 
 

O mapa de trabalho deve ser preenchido com as amostras que estão pendentes, 

com os controles negativos e positivos. Este mapa se encontra na gaveta das placas 

com cópia para impressão no computador do Banco de Dados (Arquivo “mapa da 

placa.xls”).  

 
 
b) Preparo da placa 

 
Preparo da solução “M” (meio de reação) 

Para cada amostra misturar 30 µL de substrato e 50 µL de tampão acetato de 

sódio.  

Para cada indivíduo (cada amostra em GSPF) devem ser picotadas 4 discos de 

1,5mm, sendo 1 para o branco e 1 para a amostra na placa de 10 minutos e 1 para o 

branco e 1 para a amostra na placa de 20 minutos.  

Descongelar quantidade de substrato suficiente para o preparo da solução „‟M‟‟ e 

para adicionar aos brancos após incubação (ver observação a seguir).  

Adicionar os reagente na placa conforme esquema abaixo. 

 

Esquema de adição dos reagentes em cada placa (10 e 20min): 

 Branco Amostra 

Solução M ------- 40 µL 

Tampão 25 µL ------- 

(As placas devem ser mantidas sobre bloco de gelo) 

 

OBS.: Uma parte da solução de substrato deve ser separada para que seja 

incubada no banho junto com a placa. A quantidade a ser incubada deve ser suficiente 

para adicionar 15 µL em todos os poços de “branco”. Não esquecer que é necessária 

uma alíquota de substrato por placa. Envolver o tubo em papel alumínio. Não esquecer 

de identificá-lo. 

 

Após a adição das soluções, a placa deve ser agitada por  10 minutos no 

agitador de placa*. As placas devem ser cobertas por um pano preto enquanto durar a 

agitação. Ao término, devem ser colados os filmes seladores de alumínio. Identificar a 

placa (qual reação e nº da placa) no filme selador. A placa de 20 minutos é incubada 
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antes, e junto com ela, sua alíquota de substrato. Transcorridos os 10 primeiros 

minutos da placa 20‟, colocar a placa de 10‟ na incubadora, juntamente com sua 

alíquota de substrato.   

* Botão1: variable; botão 2: nível 3. 

 

Reação de 4 horas 

 Para confirmar a atividade enzimática de amostras com suspeita de deficiência 

de quitotriosidase é recomendado a realização de uma reação com maior tempo de 

incubação. Deve-se preparar os mesmos reagentes e preparar uma placa seguindo o 

esquema abaixo.  

 Branco Amostra (duplicata) 

Solução M ------- 40 µL 

Tampão 25 µL ------- 

(As placas devem ser mantidas sobre bloco de gelo) 

 

Após a adição das soluções, a placa deve ser agitada por  10 minutos no 

agitador de placa*, coberta por um pano preto. Ao término, deve ser colado um filme 

selador de alumínio. Identificar a placa (qual reação e nº da placa) no filme selador. 

Incubar a placa mais a alíquota de substrato por 4 horas, a 37ºC. Seguir as mesmas 

instruções de leitura das placas de 10 e 20 minutos (descritas a seguir).   

* Botão1: variable; botão 2: nível 3. 

 

c) Leitura 

 Após a incubação, centrifugar as placas por 1 minuto na rotação de 1500rpm. 

Não esquecer de calibrá-las! Preparar a solução 10% de etilenodiamina (Solução 

STOP). 

  Retirar os filmes seladores e adicionar 250 µL de solução STOP em todos os 

tubos. Adicionar 15 µL do substrato que foi incubado a parte nos tubos 

correspondentes aos brancos. Não esquecer que existe uma alíquota de substrato 

específica para cada placa. Proceder a leitura no fluorímetro - Excitação: 360nm e 

Emissão: 450nm. 

 

g) Curva de calibração 
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 OBS.: a escolha de quais alíquotas (concentrações) de 4-metilumbeliferona serão 

utilizadas pode variar. Sempre existirão alíquotas de 57µM até 0,11µM. 

   Separar previamente os pontos da curva de calibração (guardados no -20ºC) 

para que descongelem. Adicionar 15 µL de cada alíquota da curva à placa, em 

duplicata. Adicionar 240 µL de solução STOP em todos os poços. 

Atualmente são utilizadas as seguintes alíquotas: 3 a 8 

 

e) Cálculo do resultado 

 O software do fluorímetro permite a elaboração de um protocolo de dosagem, no 

qual é possível adicionar o cálculo para que o resultado já saia pronto. Porém, caso 

seja necessário realizar a conta, ela deve ser feita através da seguinte fórmula: 

 

 
(leitura10‟-bco10‟) + (leitura20‟-bco20‟)  X    2   X   1000 µL   X   [ponto da curva] 

                                                                                  0,9 µL     Média leitura do ponto 

Unidade do resultado: µmol / L sangue / h 

 

i) Valores de referência (nosso laboratório) 

 

Compatível com Doença de Gaucher: acima de 150 µmol / L sangue / h 

IMPORTANTE: De acordo com a literatura aproximadamente 6% da população é 

deficiente de quitotriosidase, portanto a atividade baixa não exclui a possibilidade de 

tratar-se de um paciente com Doença de Gaucher. 

 

 
Histórico do protocolo 

 

VERSÃO DATA ELABORADO POR REVISADO POR 

A Set/2008 Karen e Mayra Mayra 

B Dez/2008 Karen  Mayra 
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7.5.5 α-glicosidase ácida  

 

LEIM 
α - glicosidase ácida em GSPF 005-B 

Dosagem de atividade enzimática para  

diagnóstico da Doença de Pompe 
 

 

I) Princípio da reação 

A determinação da atividade da enzima α-1,4 glicosidase ácida se baseia na sua 

ação sobre o substrato fluorogênico 4-metilumbiliferil-α-D-glicopiranosídio, que resulta 

na liberação da molécula 4-metilumbeliferona (4MU), que em pH alcalino produz 

(emite) uma fluorescência proporcional à quantidade de moléculas que foram 

hidrolisadas. 

4-metilumbeliferil- α-D-glicopiranosídio 

 
                                                                         

 

 
 

 

 

II) Dosagem da Atividade Enzimática em microplaca  

A - PREPARO DOS REAGENTES  

1) Tampão acetato de sódio 0,4M, pH 4,0 e 6,5 

Solução 1: Ácido acético 0,4M 

Ácido acético glacial (C2H4O2 - PM: 60,05) .......................................................... 0,46mL 

Água MilliQ ..................................................................................................... q.s.p. 20mL 

 

Solução 2: Acetato de sódio 0,4M 

Acetato de sódio trihidratado (C2H3NaO2x3H2O - PM: 136,08) ............................... 1,09g 

Água MilliQ ..................................................................................................... q.s.p. 20mL 

4-metilumbeliferona 
+ α-D-glicopiranosídeo 

α- glicosidase ácida 
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Tampão acetato de sódio 0,4M, pH 4,0: Em um béquer colocar 18 mL do ácido 

acético e acertar o pH com a solução de acetato de sódio.  

 

Tampão acetato de sódio 0,4M, pH 6,5: Em um béquer colocar 17 mL da solução de 

acetato de sódio e acertar o pH com a solução de ácido acético.  

 
Antes de transferir as soluções para os respectivos frascos de vidro, lavá-los 

com um pouco do tampão e desprezar (“ambiente”). Manter o tampão a 4ºC (câmara-

fria) em um frasco de vidro.  

 
2) Solução de 4-metilumbeliferil-α-D-glicopiranosídeo 2,8mM  

SUBSTRATO FLUORESCENTE 

Cód Sigma: M9766 

 

Substrato ácido:  

4MU-a-D-glicopiranosídeo (C16H18O8 - PM: 338,3)  ............................................ 0,0123g 

Tampão acetato de sódio 0,4M, pH4,0 ..................................................... q.s.p. 12,95mL 

Para preparar a solução: aquecer o bécker com a solução (máx 50ºC) e mantê-

lo sob agitação até total solubilização. Fracionar a solução em microtubos e guardar no 

freezer -20ºC, devidamente identificado (“substrato ácido” + data do preparo). 

 

 
Substrato neutro:  

4MU-a-D-glicopiranosídeo (C16H18O8 - PM: 338,3)  ............................................ 0,0123g 

Tampão acetato de sódio 0,4M, pH6,5 ..................................................... q.s.p. 12,95mL 

 
Para preparar a solução: aquecer o bécker com a solução (máx 50ºC) e mantê-

lo sob agitação até total solubilização. Fracionar a solução em microtubos e guardar no 

freezer -20ºC, devidamente identificado (“substrato neutro” + data do preparo). 

 
3) Acarbose 40µM 

INIBIDOR DA MALTASE-GLICOAMILASE 

Cód TRC: A123500 

 



153 

 

Solução mãe de acarbose 

Acarbose (C25H43NO18 - PM: 645,61)  ................................................................. 0,0022g 

Água MilliQ fresca ..................................................................................... q.s.p. 21,15mL 

Para preparar a solução: pesar a acarbose e adicionar a quantidade de água 

correspondente. Agitar. Aliquotar 300 µL por microtubos e armazenar no freezer -20ºC.  

 
Solução de trabalho de acarbose (solução 40µM) 

Diluir 1:4 - 300 µL da solução mãe + 900 µL de água.  

Prepará-la somente no momento do uso. 

 
4) Soluções de Etilenodiamina  

Cód Sigma: E1521  

 

I. Solução mãe = Etilenodiamina 1,32M, pH11,3 

 

Etilenodiamina (C2H8N2 – PM: 60,1)  ...................................................................... 4,5mL 

Água destilada ............................................................................................... q.s.p. 50mL 

Este procedimento deve ser realizado na capela. Colocar no béquer 40 mL de 

H2O e acrescentar o volume de etilenodiamina necessário. Por último completar o 

volume com água. Não é necessário acertar o pH (já estará 11,3). Armazenar a 4ºC em 

frasco âmbar (câmara-fria). Se não houver frasco âmbar, embalar bem o frasco com 

papel alumínio. 

 

II. Solução de uso = Etilenodiamina 10% 

 

Solução mãe de etilenodiamina ................................................................................ 10% 

Água MiliQ fresca ...................................................................................................... 90% 

 Preparar esta solução no dia do uso. A quantidade necessária varia de acordo 

com a quantidade de amostras realizadas no dia. 

 
B- PREPARO DA REAÇÃO 
 
 

g) Preparo do mapa 
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O mapa de trabalho deve ser preenchido com as amostras que estão pendentes, 

com os controles negativos e positivos e com possíveis repetições e testes que devem 

ser realizados. Este mapa se encontra na gaveta das placas com cópia para impressão 

no computador do Banco de Dados (Arquivo “mapa da placa.xls”).  

 

h) Preparo da placa 
 

Para cada indivíduo (cada amostra em GSPF) devem ser picotados oito discos 

de 1,5mm. 

Nas fileiras A e B: teremos a atividade enzimática total de α-glicosidase ácida (AaG) 
  
Nas fileiras C e D: teremos a atividade enzimática da α-glicosidase ácida que NÃO foi 
inibida pela acarbose (AaGIA) 
 
Nas filas E e F: teremos a atividade enzimática da α-glicosidase neutra (NaG) 
 
Na fila G: corresponde ao branco em pH ácido (BcoA) 
 
Na fila H: corresponde ao branco em pH neutro (BcoN). 
 
 
Quantidade necessária dos reagentes para uma placa inteira: 
 
Acarbose  1200 µL  

Água  3000 µL 

Tampão ácido (pH 4,0)  1000 µL  

Tampão neutro (pH 6,5)  500 µL 

Substrato ácido  1300 µL 

Substrato neutro  750 µL 

Solução STOP  20 mL = 2 mL de solução mãe + 18 mL de água  Somente para 

leitura! 

 Descongelar somente a quantidade necessária dos substratos. Intercalar 

agitação por 15” e aquecimento em banho-maria (máx 50ºC) por 10” (repetir  4 vezes, 

ou até total solubilização).  

OBS.: a solução de substrato neutro dificilmente ficará totalmente límpida! 

 

Adicionar os reagentes conforme esquema abaixo. 

 

Esquema de adição dos reagentes na placa: 
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H2O Acarbose 

Tampão 
pH 4,0 

Tampão 
pH 6,5 

Substrato 
Ácido 

Substrato 
Neutro 

 

A 40 µL ---- 20 µL ---- 20 µL ---- A 

B 40 µL ---- 20 µL ---- 20 µL ---- B 

C ---- 40 µL 20 µL ---- 20 µL ---- C 

D ---- 40 µL 20 µL ---- 20 µL ---- D 

E 40 µL ---- ---- 20 µL ---- 20 µL E 

F 40 µL ---- ---- 20 µL ---- 20 µL F 

G 40 µL ---- 40 µL ---- ---- ---- G 

H 40 µL ---- ----_ 40 µL ---- ---- H 

 

OBS.: Lembrar de preparar 2 tubos, um com substrato ácido e outro com substrato 

neutro, cada um com volume suficiente para adicionar 20 µL em cada poço dos 

respectivos brancos, após a incubação (± 300 L de cada substrato por placa). Incubar 

estes tubos à 37ºC durante 24h junto com as placas. 

 

Após a adição das soluções a placa deve ser agitada por  10 minutos no 

agitador de placa*. As placas devem ser cobertas por um pano preto enquanto durar a 

agitação. Ao término, devem ser colados os filmes seladores de alumínio. Identificar a 

placa (qual reação e nº da placa) no filme selador. Colocar a placa na incubadora por 

24 horas a 37ºC sob agitação constante (200rpm). 

* Botão1: variable; botão 2: nível 3. 

 

c) Leitura 

 Após a incubação, centrifugar a placa por 1 minuto na rotação de 1500rpm. Não 

esquecer de calibrar as placas! Preparar a solução 10% de etilenodiamina (Solução 

STOP). 

  Retirar os filmes seladores e adicionar 200 µL de solução STOP em todos os 

poços. Adicionar 20 µL do substrato ácido que foi incubado a parte em todos os 

poços da fileira G (branco ácido). Adicionar 20 µL do substrato neutro que foi 

incubado a parte em todos os poços da fileira H (branco neutro).  

  Agitar as placas por 10 minutos no agitador de placa*. Lembrar de cobrir as 

placas com o pano preto. Proceder a leitura no fluorímetro - Excitação: 360nm e 

Emissão: 450nm. 

* Botão1: variable; botão 2: nível 3. 
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e) Cálculo do resultado 

 O software do fluorímetro permite a elaboração de um protocolo de dosagem, no 

qual é possível adicionar o cálculo para que o resultado já saia pronto. Porém, caso 

seja necessário realizar a conta, ela deve ser feita através da seguinte fórmula: 

 

Razão NaG/AaGIA:    (NaG – BcoN) / (AaGIA – BcoA) 

 

Porcentagem de inibição:  100 x [(AaG – BcoA) - (AaGIA – BcoA)] / (AaG – BcoA) 

 
 
j) Valores de referência (nosso laboratório) 

 NaG/ AaGIA % Inibição 

Positivos Maior que 40 Maior que 87 

 
 

 
Histórico do protocolo 

 

VERSÃO DATA ELABORADO POR REVISADO POR 

A Set/2006 Alice Mayra 

B Set/2008 Karen Mayra/Suelen 
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7.5.6 β-galactosidase  

 

LEIM 
β - galactosidase em GSPF 003-C 

Dosagem de atividade enzimática para avaliar a 
qualidade da gota e para o diagnóstico de GM1 

 

 

I) Princípio da reação 

A determinação da atividade da enzima β-galactosidase se baseia na sua ação 

sobre o substrato fluorogênico 4-metilumbiliferil-β-D-galactopiranosídio, que resulta na 

liberação da molécula 4-metilumbeliferona (4MU), que em pH alcalino produz (emite) 

uma fluorescência proporcional à quantidade de moléculas que foram hidrolisadas. 

4-metilumbiliferona-β-D-galactopiranosídeo 

 
                                                                         

 

 
 

 

 

II) Dosagem da Atividade Enzimática em microplaca 

 
A - PREPARO DOS REAGENTES 

1) Tampão citrato-fosfato 0,1M pH4,4 

Solução 1: Ácido cítrico 0,05M 

Ácido cítrico anidro (C6H8O7 - PM: 192,93) ......................................................... 0,2404g 

Água MilliQ ..................................................................................................... q.s.p. 25mL 

 

Solução 2: Fosfato dissódico 0,1M 

Fosfato dissódico anidro (Na2HPO4 - PM: 141,96) .............................................. 0,3549g 

Água MilliQ ..................................................................................................... q.s.p. 25mL 

 

4-metilumbeliferona 
+ β -D-galactopiranosídeo 

β-galactosidase 
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Em um béquer, colocar 20 mL da Solução 2 (base) e 15 mL de Solução 1 

(ácido). Medir o pH e adicionar o restante das duas soluções aos poucos, conforme a 

necessidade, até atingir o pH 4,4.  

Antes de transferir a solução para o frasco de vidro, lavá-lo com um pouco do 

tampão e desprezar (“ambiente”). Manter o tampão a 4ºC (câmara-fria) em um frasco 

de vidro. Não utilizar o tampão no dia em que foi preparado. 

VALIDADE: 1 mês na câmara fria ou até que apareçam vestígios de contaminação na 

solução (ex.: fungos). 

 
2) Solução de 4-metilumbeliferil- β -D-galactopiranosídeo 0,8mM  

SUBSTRATO FLUORESCENTE 

Cód Sigma: M1633 

 
4MU-β-D-galactopiranosídeo (C16H18O8 - PM: 338,3)  ....................................... 0,271mg 

Água MilliQ fresca ............................................................................................ q.s.p. 1mL 

Para preparar a solução: pesar a quantidade correspondente ao quanto se quer 

preparar de solução, adicionar a água e manter a solução sob agitação até total 

solubilização. Fracionar a solução em microtubos âmbar e guardar no freezer -20ºC, 

devidamente identificado (“beta gal” + data do preparo). 

 
 
3) Cloreto de Sódio 0,9% 

Cloreto de sódio (NaCl – PM: 58,5) ........................................................................... 0,9g 

Água MiliQ fresca ..........................................................................................q.s.p. 100mL 

Guardar a solução em um frasco de vidro na câmara fria (4ºC). 

 

4) Soluções de Etilenodiamina  

Cód Sigma: E1521  

 

I. Solução mãe = Etilenodiamina 1,32M, pH11,3 

 

Etilenodiamina (C2H8N2 – PM: 60,1)  ...................................................................... 4,5mL 

Água destilada ............................................................................................... q.s.p. 50mL 

Este procedimento deve ser realizado na capela. Colocar no béquer 40 mL de 

H2O e acrescentar o volume de etilenodiamina necessário. Por último completar o 
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volume com água. Não é necessário acertar o pH (já estará 11,3). Armazenar a 4ºC em 

frasco âmbar (câmara fria). Se não houver frasco âmbar, embalar bem o frasco com 

papel alumínio. 

 

II. Solução de uso = Etilenodiamina 10% 

 

Solução mãe de etilenodiamina ................................................................................ 10% 

Água MilliQ fresca ..................................................................................................... 90% 

 Preparar esta solução no dia do uso. A quantidade necessária varia de acordo 

com a quantidade de amostras realizadas no dia. 

 
 
B- PREPARO DA REAÇÃO 
 
Solução A: 1 parte de substrato + 1 parte de tampão citrato-fosfato 

Solução B: 1 parte de água milliQ + 1 parte de tampão citrato-fosfato  

Solução C: 2 partes de solução A + 1 parte de NaCl 0,9% 

Solução D: 2 partes de solução B + 1 parte de NaCl 0,9% 

 

Há uma planilha do Excel que calcula as quantidades necessárias de acordo 

com o número de amostras. Esta planilha está no computador do fluorímetro (Desktop / 

Enzimas Lisossomais / Reação beta-galactosidase placa).  

O número que deve ser colocado na planilha (campo em vermelho) deve ser 

obtido da seguinte maneira: Contar quantos poços com amostra serão usados (todos 

que terão bolinhas picotadas) e jogar este número + 10 na planilha, para verificar qual 

a quantidade mínima em mL necessária de cada solução (Soluções A, B, C e D). 

Preparar os reagentes juntando as quantidades informadas pelos cálculos. 

 

i) Preparo do mapa  

O mapa de trabalho deve ser preenchido com as amostras que estão pendentes, 

com os controles negativos e positivos e com possíveis repetições e testes que devem 

ser realizados. Este mapa se encontra na gaveta das placas com cópia para impressão 

no computador do Banco de Dados (Arquivo “mapa da placa.xls”).  

 
j) Preparo da placa 
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Para cada indivíduo (cada amostra em GSPF) devem ser picotados três discos 

de 1,5mm, sendo 1 para o branco e 2 para as amostras (duplicata).  

Adicionar 60  µL de solução C em todos os poços das colunas correspondentes 

às amostras (colunas 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 e 12). 

Adicionar 60 µL de solução D em todos os poços das colunas correspondentes 

aos brancos (colunas 1, 4, 7 e 10). 

OBS.: Uma parte da solução A deve ser separada para que seja incubada no 

banho junto com a placa. A quantidade a ser incubada é o que restar do volume que foi 

transferido para o preparo da solução C. Este restante deve ser transferido para um 

microtubo, que deverá ser envolvido por parafilme e papel alumínio. Não esquecer de 

identificar o tubo!! 

OBS.: Lembrar de anotar sempre no mapa ou no caderno todas as intercorrências (Ex.: 

Quando alguma solução espirrar, quando a amostra não estiver muito boa, quando 

faltar solução, etc.). 

Após a adição das soluções a placa deve ser agitada por  10 minutos no 

agitador de placa*. As placas devem ser cobertas por um pano preto enquanto durar a 

agitação. Ao término, devem ser colados os filmes seladores de alumínio. Identificar a 

placa (qual reação e nº da placa) no filme selador. Colocar a placa na incubadora por 3 

horas a 37ºC sob agitação constante (200rpm). 

* Botão1: variable; botão 2: nível 3. 

 

c) Leitura 

Após a incubação, centrifugar a placa por 1 minuto na rotação de 1500rpm. Não 

esquecer de calibrar! Preparar a solução 10% de etilenodiamina (Solução STOP). 

  Retirar os filmes seladores e adicionar 200 µL de solução STOP em todos os 

poços. Adicionar 40 µL da solução A que foi incubado a parte nos poços 

correspondentes aos brancos (colunas 1, 4, 7 e 10). 

  Agitar as placas por 10 minutos no agitador de placa*. Lembrar de cobrir as 

placas com o pano preto. Proceder a leitura no fluorímetro - Excitação: 360nm e 

Emissão: 450nm. 

* Botão1: variable; botão 2: nível 3. 

 
h) Curva de calibração 
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   OBS.: a escolha de quais alíquotas (concentrações) de 4-metilumbeliferona 

serão utilizadas pode variar. Sempre existirão alíquotas de 57µM até 0,11µM.  

   Separar previamente os pontos da curva de calibração (guardados no -

20ºC) para que descongelem. Adicionar 60 µL de cada alíquota da curva à placa, em 

duplicata. Adicionar 200 µL de solução STOP em todos os poços. 

Atualmente são utilizadas as seguintes alíquotas: 5 a 10 

 

e) Cálculo do resultado 

 O software do fluorímetro permite a elaboração de um protocolo de dosagem, no 

qual é possível adicionar o cálculo para que o resultado já saia pronto. Porém, caso 

seja necessário realizar a conta, ela deve ser feita através da seguinte fórmula: 

 

média leituras-branco   X    1000μL    X        [ponto da curva] 

       3hs incubação                0,9 µL           Média leitura do ponto 

 

Unidade do resultado: µmol / L sangue / h 

 

k) Valores de referência (nosso laboratório) 

Qualidade da amostra 

Valores acima de 40 ou abaixo de 6 µmol/L sangue/h  solicitar nova amostra de 

GSPF 

 

GM1 

Compatível com GM1: entre 0 e 0,8 µmol/L sangue/h. 

 

Histórico do protocolo 

VERSÃO DATA ELABORADO POR REVISADO POR 

A Set/2006 Karen e Mayra Mayra 

B Jan/2007 Karen e Mayra Karen 

C Set/2008 Karen Suelen 
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7.6 Custo das dosagens de atividade enzimática 

 

 

 

7.7 Valores de referência e valores de corte obtidos com as dosagens de 
atividade enzimática em papel de filtro 
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9. Abstract 

Objectives: To implement and  to standardize enzymatic activity techniques using dried 

blood spots on filter paper for the enzymes -galactosidase A, for the diagnosis of 

Fabry Disease patients; -iduronidase, for the diagnosis of Mucopolysaccharidosis type 

I patients; -glucosidase and chitotriosidase, for the diagnosis of Gaucher Disease 

patients and acid -glucosidase, that allows the diagnosis of Pompe Disease patients; 

besides the enzyme -galactosidase, that allows assessing the quality of the material. 

In addition, to determine the cut-off value for each enzyme, that will enable the 

discrimination between healthy subjects and patients. Methodology: 302 volunteers of 

both gender were selected, with ages between 18 and 82 years old. Peripheral blood 

was collected in heparin containing tubes and blood spots were prepared according to 

the protocol. All enzymatic activity techniques carried out in this work were based in the 

cleavage of a specific synthetic substrate, by the action of target enzymes which then 

releases a fluorescent molecule that will be detected by the fluorimeter. Results: The 

values of enzyme activity obtained in this work were the following (mean±standard 

deviation; minimum and maximum values), expressed in μmol/L/h: -galactosidase 

(14,09±4,36; 4,04-29,65); -galactosidase A (4,57±1,37; 1,44-10,67); -iduronidase 

(3,45±1,21; 1,40-7,78); -glucosidase (4,57±1,37; 1,44-10,67); chitotriosidase 

(12,88±9,84; 0,00-48,07); -glucosidase (5,41±1,74; 2,10-10,65); also expressed in the 

ratio of neutral -glucosidase/inhibited acid -glucosidase (13,19±4,26; 5,03-28,58); 

and as % of acid -glucosidase inhibition (70,66±7,60; 36,38-87,08). The sensibility and 

specificity values obtained with the comparison of leukocytes and dried blood spots 

results showed that all techniques are reliable and appropriate. 

Conclusions: The results from this work enabled us to choose the most accurate cut-

off values which to distinguish between healthy subjects and patients with Fabry 

Disease, Mucopolysaccharidosis type I, Gaucher Disease and Pompe Disease. Enzyme 

activity values are in agreement with the literature data. The use of dried blood spots for 

lysosomal disease diagnosis can be considered efficient, inexpensive and simple to be 

performed. 
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