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A fenilcetonúria é a aminoacidopatia mais comum da população caucasiana e tornou-se o paradigma de uma doença
que pode ser facilmente identificada através de um rastreio sistemático e que, tratada atempadamente, evita a
deterioração neurológica grave com atraso mental profundo.
Em Portugal, até ao final de 2005, foram rastreados 2.481.988 recém-nascidos e detectados 226 doentes através do
Programa Nacional para o Diagnóstico Precoce, sendo a prevalência desta doença no nosso país de 1/11.031 recém-
nascidos. A fenilcetonúria constitui uma patologia com grande heterogeneidade molecular conforme é demonstrado
pelas 29 mutações diferentes identificadas nos 103 doentes caracterizados de 98 famílias, correspondendo a 196
alelos independentes, sendo a IVS10nt-11G→A a mutação mais frequente (17,3%).
Palavras-chave: PKU; fenilcetonúria; rastreio neonatal; programa nacional de diagnóstico precoce.

INTRODUÇÃO

A fenilcetonúria clássica (PKU, MIM#261600) é uma
doença hereditária do metabolismo, de transmissão
autossómica recessiva, sendo a forma mais grave do
grupo de doenças denominadas por hiperfenilalaninemias
(HPA).

A hiperfenilalaninemia é o termo genérico que designa
um fenótipo no qual se verifica um aumento de fenilalanina
(Phe) causado pela deficiente hidroxilação hepática deste
aminoácido (1,2). Neste sistema de hidroxilação da
fenilalanina em tirosina intervem a enzima fenilalanina hi-
droxilase (PAH; EC 1.14.16.1) e o coenzima tetrahidro-
biopterina (BH4). No decurso desta reacção a BH4 é
reduzida, sendo posteriormente regenerada pela acção
da dihidropteridina reductase (DHPR; EC 1.6.99.7). Qual-
quer defeito que interfira com o sistema de hidroxilação
causará uma hiperfenilalaninemia persistente, uma vez
que este sistema é determinante para a homeostase da
fenilalanina no homem.

A principal causa de hiperfenilalaninemia é a deficiência
em PAH, constituindo 98% dos casos diagnosticados. Os
defeitos de síntese e regeneração de BH4 envolvem os
restantes 2% dos casos, que devem ser considerados
como diagnóstico diferencial das hiperfenilalaninemias,
uma vez que o seu tratamento e prognóstico são diferentes
(1).

Os doentes com PKU não tratada apresentam um
quadro clínico com uma grande variabilidade de sintomas
predominando, no entanto, o atraso mental, as alterações
neurológicas e o autismo (3). O comportamento psicótico,
juntamente com uma hiperactividade acentuada, auto-
mutilação e impulsividade, é comum nestes doentes,
podendo a microcefalia ser observada em alguns deles.

Em cerca de 78-95% destes casos, os doentes
apresentam electroencefalogramas com alterações (1).
Pelo contrário, os doentes com PKU tratados precocemen-
te apresentam, em geral, um desenvolvimento psicomotor
dentro da normalidade (4).

MARCOS HISTÓRICOS

Em 1934, Asbjörn Fölling descreveu pela primeira vez
a doença ao observar dois irmãos com atraso mental e
um odor corporal especial. Este médico constatou que as
suas urinas acidificadas apresentavam uma coloração
verde intensa após a adição de umas gotas de cloreto
férrico. Apesar da escassez dos recursos da sua época,
mas tendo um elevado conhecimento de química, Fölling
conseguiu comprovar que a cor e o odor da urina eram
devidos à presença de ácido fenilpirúvico. Baseando-se
nestes dados, descreveu a doença como uma alteração
metabólica hereditária, dando-lhe a designação de
“oligofrenia fenilpirúvica”. Posteriormente, relacionou o
atraso mental com um erro congénito do metabolismo,
conceito proposto anteriormente por Archibald Garrod,
em 1908. Fölling observou, ainda, uma hereditariedade
autossómica recessiva nesta doença e, posteriormente,
identificou a fenilalanina como marcador bioquímico da
mesma e percursor do ácido fenilpirúvico. Contudo,
somente em 1937 é que a designação de PKU foi
proposta por Penrose e Quastel, nome que tem
prevalecido como mais comum até aos nossos dias.

Posteriormente, em 1953, Jervis demonstrou que o
defeito residia na deficiente actividade da enzima hepática
PAH. No mesmo ano, Bickel descreveu a primeira
possibilidade de terapia mediante a restrição da fenilanina



ARQUIVOS DE MEDICINA Vol. 20, Nº 5/6

162

da dieta, que constitui, até aos dias de hoje, a base do
tratamento destes doentes. A fase seguinte desta história
foi o desenvolvimento, em 1961, de um método simples
de rastreio do teor plasmático de fenilalanina, o teste de
inibição bacteriana de Guthrie (5), que permitiu prevenir
o atraso mental dos doentes PKU ao aplicar a restrição
dietética daquele aminoácido desde o período neonatal.
A implantação do rastreio neonatal a nível internacional
permitiu descobrir que nem todas as hiperfenilalaninemias
eram causadas por defeitos de actividade da PAH, e que
algumas eram devidas a defeitos quer da síntese quer da
regeneração do cofactor BH4 (1,3).

Em 1983, Woo localizou o gene da PAH no
cromossoma 12q24.1 e a sua clonagem conduziu à
identificação das primeiras mutações (6), cujo número se
tem multiplicado desde então até valores superiores a
500 conhecidas actualmente. Finalmente, nos anos 90
iniciaram-se os primeiros ensaios de expressão in vitro
de numerosos alelos PAH mutados, cristalizaram-se
vários domínios da enzima humana e realizaram-se os
primeiros estudos sobre terapia génica.

METABOLISMO DA FENILALANINA

A fenilalanina é um aminoácido essencial que é
hidroxilado em tirosina por acção da PAH (Figura 1). A
enzima PAH é um tetrâmero composto por quatro
subunidades iguais e é regulada através da fosforilação
oxidativa destas subunidades, sendo activada pela
fenilalanina e inibida pela BH4.

Uma diminuição da conversão enzimática da
fenilalanina em tirosina pode ser causada quer por
mutações no gene PAH, quer por defeitos na síntese ou
reciclagem das biopterinas, uma vez que a reacção

necessita simultaneamente da enzima PAH e do cofactor
BH4.

A via alternativa de metabolização da fenilalanina,
que em condições normais é pouco importante, é activada
quando a via principal está parcialmente bloqueada. Esta
via secundária consiste na transaminação da fenilalanina
a fenilpiruvato; seguidamente, a descarboxilação deste
metabolito origina fenilacetato, enquanto a sua redução
leva à produção do fenil-lactato. O fenilacetato poderá,
posteriormente, ser conjugado com a glutamina e produzir
fenilacetilglutamina. O nome fenilcetonúria deriva do
nome do metabolito excretado em quantidades nesta
doença, nomeadamente o fenilpiruvato, uma fenilcetona
que confere o odor característico (“cheiro a urina de rato”)
à urina destes doentes.

METABOLISMO DA TETRAHIDROBIOPTERINA (BH4)

A BH4 é normalmente conhecida como o cofactor não
proteico para o catabolismo dos aminoácidos aromáticos.
Assim, a BH4 é essencial para a hidroxilação da Tyr a L-
dopa, que subsequentemente origina dopamina, e para
a hidroxilação do Trp a 5-hidroxitriptofano, necessário
para a síntese de serotonina (7).

A biossíntese de novo da BH4 envolve as enzimas:
guanosinatrifosfato ciclohidrolase I (GTPCH I), 6-piruvoil
tetrahidropterina sintase (PTPS), 6-piruvoil
tetrahidropterina 2´- redutase (PTPR), e sepiapterina
redutase (SPR) (8). A BH4 forma-se, assim, quer a partir
de GTP, quer pela reciclagem de BH2 pela enzima
dihidropteridina reductase (DHPR). Défices em qualquer
destes passos podem resultar num aumento da
concentração de fenilalanina sanguínea, os quais
conduzem a uma PKU com um quadro neurológico mais
grave, a PKU maligna ou atípica.

Fig. 1 - Sistema de hidroxilação hepática da fenilalanina.
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GENE PAH

A PKU/HPA é causada por mutações no gene PAH.
Nas populações caucasianas, as hiperfenilalaninemias
têm uma incidência de 1:4.000-21.000 recém-nascidos,
dependendo da zona geográfica (9). A incidência de
portadores da doença é de cerca de 2%.

O Gene PAH codifica para a fenilalanina hidroxilase e
está localizado no cromossoma 12 (12q22-24). A sua
sequência genómica estende-se por mais de 90 kb e
contém 13 exões que codificam um RNA mensageiro de
2,4 kb (6).

A PKU/HPA é uma doença muito heterogénea a nível
molecular com mais de 500 mutações diferentes descritas
(http://www.pahdb.mcgill.ca) (10), estando estas
compiladas numa base de dados (Phenylalanine Hy-
droxylase Consortium Database) (Figura 2).

O espectro mutacional varia consoante as populações
e etnias. Em geral, cada mutação apresenta
individualmente uma frequência muito baixa, inclusive as
prevalentes, de modo que há poucas mutações
recorrentes e grande número de mutações raras na
mesma população. Por exemplo, na zona mediterrânica
observa-se maior heterogeneidade mutacional do que no
resto da Europa (11). A maioria das mutações descritas
no gene PAH corresponde a substituições nucleotídicas
do tipo missense e localiza-se no exão 7, as delecções e
inserções representam 12% relativamente aos outros
tipos de mutações (9), assim como também as grandes
delecções, que normalmente são recorrentes em
determinadas populações.

RASTREIO NEONATAL DA PKU

O rastreio neonatal é um estudo sistemático efectuado
a todos os recém-nascidos, tendo como objectivo prevenir
o aparecimento de sinais e sintomas inerentes à patologia
rastreada, através de um diagnóstico pré-sintomático e
consequente instituição precoce de terapia adequada.

O Programa Nacional de Diagnóstico Precoce teve
início em 1979 (12) no Instituto de Genética Médica
(IGM), incluindo unicamente o rastreio da PKU (13). Este
rastreio tem sido efectuado através do sangue colhido
por picada no pé, actualmente entre o 3º e o 6º dia de vida,
para uma ficha com um papel de filtro adequado
(Schleicher and Schuell, (Rastreio Neonatal). Esta colheita
de sangue pode ser efectuada nos Centros de Saúde ou
nos Hospitais. O rastreio neonatal é voluntário e tem
actualmente uma taxa de cobertura de cerca de 99%-
100% com um tempo médio de início de tratamento de
11,2 dias após o nascimento (www.diagnósticopre-
coce.org).

O rastreio da PKU é efectuado com base na detecção
de hiperfenilalaninemia. O nível de fenilalanina nos recém-
nascidos com PKU é normal ao nascimento, mas aumenta
rapidamente nos primeiros dias de vida após a ingestão
de leite. Por se tratar de um método invasivo (biópsia
hepática), a determinação da actividade enzimática da

PAH não é determinada. No rastreio sistemático da PKU,
o método mais conhecido é o ensaio de inibição do
crescimento bacteriano desenvolvido por Robert Guthrie,
o qual ficou conhecido como o “teste de Guthrie”(5). No
início dos anos setenta, a maioria dos países
desenvolvidos introduziram nos programas de rastreio
neonatal este teste para uma instituição precoce de
tratamento; ainda hoje é utilizado em alguns países
devido ao seu reduzido custo. No entanto, uma vez que
o teste de Guthrie, para além de ser semi-quantitativo,
não poder ser efectuado em recém-nascidos sujeitos a
antibioterapia, nos anos oitenta, em Portugal, assim
como em muitos outros países, foi substituído por métodos
quantitativos, nomeadamente pelo método fluorimétrico
(Labsystems”) e, mais tarde, por um método enzimático
mais específico (Quantase”). Desde 2005 o rastreio
desta doença faz-se por espectrometria de massa em
tandem (MS/MS), simultaneamente com o de outras
doenças hereditárias do metabolismo (14).

CLASSIFICAÇÃO

As hiperfenilalaninemias detectadas ao rastreio podem
ser classificadas em HPA-não PKU se a fenilalanina está
compreendida entre 3-6 mg/dL, em PKU moderada ou
suave entre 6-20 mg/dL e PKU clássica se superior a 20
mg/dL.

TRATAMENTO

O tratamento das hiperfenilalaninemias por défice da
PAH assenta numa dieta hipoproteica e restrita em
fenilalanina, em que a ingestão deste aminoácido está
limitada à tolerância dos doentes à fenilalanina.

Nas formas malignas por défice da BH4 a terapêutica
proposta inclui ainda a administração de BH4 e dos
neurotransmissores L-dopa e L-5-hidroxitriptofano e,
ainda, carbidopa (15).

O rastreio neonatal tem revelado que o défice da PAH
é fenotipicamente heterogéneo variando desde as formas
graves e suaves até às formas que nem sequer necessitam
de tratamento dietético.

Após confirmação da doença, a criança é colocada
imediatamente numa dieta restrita em fenilalanina.
Sempre que possível evita-se o internamento,
especialmente quando a criança é amamentada ao peito
da mãe; conjuga-se, então, o aleitamento materno com a
ingestão dum hidrolisado de aminoácidos sem
fenilalanina, no sentido de manter os níveis séricos deste
aminoácido entre os 2 e os 6 mg/dL (120-360 (mol/L). O
controle laboratorial é feito semanalmente durante o
primeiro ano, quinzenalmente até aos três anos e
mensalmente a partir dessa idade (12).

Procede-se regularmente a avaliações hematológicas,
bioquímicas e de crescimento ósseo. A avaliação do
desenvolvimento efectua-se semestralmente até aos três
anos e anualmente a partir dessa idade. Para avaliar o
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desenvolvimento psicomotor utilizam-se tabelas
elaboradas pelo “National Center for Health Statistics”
(USA). O desenvolvimento intelectual é avaliado até aos
7 anos pela escala de Griffith, e a partir dessa idade pela
escala de NEMI ou WISC (Wechsler Intelligence Scale
for Children).

Para além do tratamento dietético com restrição de
fenilalanina, que continua a ser a base do tratamento
actual, outros tratamentos têm sido propostos,
nomeadamente a suplementação com aminoácidos
neutros (LNAA´s), PreKUnil actualmente conhecido como
NeoPhe, a terapia enzimática com PAL (Phenylalanine
Ammonia Lyase) e a terapia génica. Mais recentemente,
e após a publicação de Kure et al em 1999 (16), uma
terapia com base numa suplementação de BH4 tem sido
ensaiada em muitos casos como tratamento alternativo
na PKU moderada e que poderá vir a ser uma realidade
(17,18).

O Ministério da Saúde comparticipa em 100% nos
custos dos hidrolisados de aminoácidos restritos em Phe
(PKU1, PKU2, Phenyl-Free e Lofenalac) e nos alimentos
hipoproteicos (massas, bolachas, farinhas, etc.)

Associação de pais (APOFEN)
A Associação Portuguesa de Fenilcetonúria e outras

Doenças Metabólicas (APOFEN) foi criada em 1992 de

forma a implementar um melhor relacionamento dos pais
e doentes PKU portugueses com os dos outros países
europeus (ESPKU). Posteriormente, estendemos a acção
da APOFEN a outras doenças hereditárias do
metabolismo, que também necessitavam de dieta restrita
em determinados aminoácidos, alargando o leque de
alimentos hipoproteicos disponíveis no nosso país e
comparticipados pelo Ministério da Saúde.

DOENTES E MÉTODOS

O rastreio da PKU faz-se por espectrometria de massa
em tandem (MS/MS) através da determinação da
fenilalanina e da razão fenilalanina/tirosina (14). A
avaliação da tirosina permite diferenciar as
hiperfenilalaninemias primárias, das secundárias devidas
a disfunção hepática ou a outras doenças metabólicas
como a galactosemia (19).

O valor de chamada (cut-off) estabelecido para a
fenilalanina é de 3 mg/dL (180 µM), e obriga sempre à
repetição do doseamento na mesma amostra, com pedido
de nova colheita para confirmação quando este valor é
ultrapassado. Para os valores entre 3 e 6 mg/dL efectuam-
se controlos periódicos para vigilância. Para os valores
superiores a 6 mg/dL (360 µM) inicia-se de imediato o

Tabela 1 - Sequências oligonucleotídicas (primers) ultilizadas no estudo molecular dos exões 3, 5, 6, 7, 9, 10,
11 e 12 do gene PAH onde foram identificadas mutações.

   Exão Designação
dos Primers

E3PAH-M13F
E3PAH-M13R

E5PAH-M13F
E5PAH-M13R

E6PAH-M13F
E6PAH-M13R

E7PAH-M13F
E7PAH-M13R

E9PAH-M13F
E9PAH-M13R

E10PAH-M13F
E10PAH-M13R

E11PAH-M13F
E11PAH-M13R

E12PAH-M13F
E12PAH-M13R

   3

   5

   6

   7

   9

   10

   11

   12

Sequência dos Primers

5'-TGTAAAACGACGGCCAGTCTCTCCATTTGTTGCGTTAGGT-3'
5'-CAGGAAACAGCTATGACCGACATGTGAGTTACTTATGTTGC-3'

5'-TGTAAAACGACGGCCAGTGCCCCATTCAAAGCATTCAT-3'
5'-CAGGAAACAGCTATGACCCCATCCTCAACTGGATGA-3'

5'-TGTAAAACGACGGCCAGTTAACCTGCATTCTGCTGTGC-3'
5'-CAGGAAACAGCTATGACCCTCAATCCTCCCCCAACTTT-3'

5'-TGTAAAACGACGGCCAGTGAGTGGTGATGAGCTTTGAG-3'
5'-CAGGAAACAGCTATGACCCCAAACCTCATTCTTGCAGC-3'

5'-TGTAAAACGACGGCCAGTCAGGGTCTATGTGGGCTGTT-3'
5'-CAGGAAACAGCTATGACCTCAAAGACCTGAGGGCCATA-3'

5'-TGTAAAACGACGGCCAGTTCATCCCAGTCAAGGTGACA-3'
5'-CAGGAAACAGCTATGACCACTGGAGAATGAGTTCCCAGG-3'

5'-TGTAAAACGACGGCCAGTGAGAGAAGGGGCACAAATGGC-3'
5'-CAGGAAACAGCTATGACCCAGATGAGTGGCACCAGTC-3'

5'-TGTAAAACGACGGCCAGTCCTTTCTCCAAATGGTGCCC-3'
5'-CAGGAAACAGCTATGACCGGCGATGGTAGGGAAAGTC-3'

Tamanho da
Banda

   364 bp

   269 bp

   345 bp

   292 bp

   282 pb

   334 bp

   324 bp

   273 bp

Ta (ºC)

   58

   58

   58

   54

   58

   55

   58

   56
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tratamento dietético.
No entanto, em todos os casos deve avaliar-se as

pterinas urinárias e a actividade da enzima DHPR sanguí-
nea para excluir as doenças devidas ao défice de BH4. A
classificação fenotípica dos doentes hiperfenilaninémicos
baseou-se nos valores de fenilalanina sanguínea detecta-
das ao rastreio (12).

O estudo molecular do gene PAH foi efectuado em
103 doentes com diferentes tipos de hiperfenilalaninemia
e idades compreendidas entre os 6 meses e os 52 anos,
após consentimento informado.

O DNA foi extraído de leucócitos isolados, utilizando
o Puregene DNA Purification Kit (GENTRA Systems), ou
de sangue total, mais concretamente da camada de
leucócitos em tubo de sangue heparinizado (buffy-coat),
pelo QIAmp® DNA Blood Mini Kit (QUIAGEN). Esta
extracção baseia-se na lise dos eritrócitos pela proteínase
K e introdução numa coluna com membrana de sílica que
adsorve o DNA, permitindo isolá-lo dos restantes compo-
nentes da amostra através de uma série de centrifugações
e lavagens.

Os diferentes exões do gene PAH e respectivas jun-
ções intrão-exão foram amplificados por PCR (Tabela 1),
com 35 ciclos de 30s a 94ºC, 45s à temperatura de
annealing (Ta) respectiva e 30s a 72ºC, com uma desna-
turação inicial de 5 min a 94ºC e um passo de extensão
final de 5 min a 72ºC. Para esta reacção foi utilizada a
2xPCRMasterMix (Fermentas).

Os produtos de PCR foram analisados por
sequenciação automática usando o sistema da Applied
Biosystem: BigDye® Terminator v1.1 Cycle Sequencing
Kit e ABI Prism 310 Genetic Analyzer. As sequências
foram comparadas com as descritas (www.pahdb.mc-
gill.ca) e as alterações confirmadas por sequenciação da
cadeia complementar.

RESULTADOS

Até ao final de 2005 foram rastreados 2.481.988
recém-nascidos e identificados 226 doentes PKU (1/
11.031), na maioria dos quais o tratamento instituído pre-
cocemente veio permitir que estas crianças tivessem
uma vida normal.

Sob o ponto de vista molecular foram completamente
caracterizados 103 doentes, correspondendo no entanto
a apenas 196 alelos independentes, visto que aquele
número de doentes englobava 5 pares de irmãos (D3/
D99; D20/D100; D37/D101; D45/D102 e D49/D103)
(Tabela 2).

Foram identificadas 29 mutações diferentes sendo a
IVS 10-11G>A a mais frequente (17,3%), logo seguida
das mutações missense R261Q (16,3%), V388M (9,7%),
R270K (9,7%) e I65T (8,2%) (Tabela 3). Em 29 doentes
foram identificados genótipos homozigóticos, sendo a
mutação R261Q a mais representada (Tabela 4). Neste
estudo foram ainda identificadas duas mutações novas,
nomeadamente a F410C em dois doentes (D1 e D2) e a
IVS11+5G>A na mesma família (D3 e D99).

DISCUSSÃO

A PKU é uma doença monogénica com grande
heterogeneidade molecular pois, até ao momento, mais
de 500 mutações patogénicas diferentes foram já descritas
no Gene PAH que codifica a fenilalanina hidroxilase
(www.pahdb.mcgill.ca). Através do presente trabalho
propusemo-nos identificar as bases moleculares da PKU
e das hiperfenilalaninemias com ela relacionadas na
população PKU Portuguesa. O conjunto dos doentes
estudados revelou-se representativo, quer pelo seu
número, quer pela sua localização geográfica, em virtude
de terem sido incluídos neste estudo doentes de diferentes
regiões do nosso país nomeadamente as ilhas da Ma-
deira e dos Açores. Neste trabalho só estão referidos os
casos em que foi possível a determinação do genótipo
completo, ou seja 103 doentes, englobando 5 pares de
irmãos, o que perfaz 196 alelos independentes. Constatou-
se que 28% (29/103) dos doentes são homozigóticos
enquanto que os restantes 72% constituem compostos
heterozigóticos. Dados semelhantes já tinham sido
demonstrados anteriormente (20), e esta alta
heterogeneidade molecular dificulta a correlação genótipo-
fenótipo.

O espectro mutacional da população hiperfenilalaniné-
mica Portuguesa, revelado neste estudo, confirma o
denominador comum às populações do sul da Europa, ou
seja, uma gama alargada de mutações, das quais apenas
um número restrito, oito, apresenta uma incidência supe-
rior a 5%; as restantes mutações podem ser consideradas
“privadas” visto que os alelos expressos na população
Portuguesa são em número muito reduzido (21).

A mutação mais frequente é a IVS10-11G>A, o que
acontece em todos os países da orla mediterrânica, e
confirma a existência de um gradiente este-oeste (22). A
segunda mutação com maior expressão na nossa
população é a R261Q, uma das mutações prevalentes a
nível mundial, normalmente associada a fenótipos
moderados (23).

Seguem-se, com igual incidência, as mutações R270K
e V388M, cuja origem geográfica parece estar associada
à Península Ibérica (21, 24). A mutação R270K, até à
data, tem sido encontrada exclusivamente em doentes
Portugueses, ou de origem Portuguesa, e em estado de
heterozigotia. Neste estudo foi identificada em 19
cromossomas independentes, incluindo dois doentes
homozigóticos (D26 e D27) com a forma clássica da
patologia. Este dado encontra-se de acordo com os
obtidos nos ensaios de expressão in vitro desta forma
mutada, os quais revelaram uma proteína não funcional
(25). A mutação V388M, ligada ao haplotipo 1, foi
identificada pela primeira vez em Portugal, sendo
posteriormente detectada em doentes Espanhóis (26).
Mais recentemente, a sua presença revelou ser muito
expressiva nas populações sul-americanas de origem
exclusivamente portuguesa ou espanhola. De salientar
que no Japão foi também detectada a mutação V388M,
mas ligada ao haplotipo 4, o que pressupõe origens
completamente independentes (27)
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Tabela 2 - Genótipo, valor de fenilalanina ao rastreio e fenótipo clínico identificados na população
hiperfenilalaninémica Portuguesa estudada.

Doente
(D)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Idade
(anos)

7

15

18

4

20

20

16

18

1

19

10

15

20

18

34

13

14

18

18

6

25

18

15

Mutações (alelo 1 / alelo 2)

L249F F410C

R270K F410C

I65T IVS11+5G>A

R261Q R261Q

R261Q R261Q

R261Q R261Q

R261Q R261Q

R261Q R261Q

R261Q R261Q

R261Q R261Q

R261Q R261Q

IVS10-11G>A IVS10-11G>A

IVS10-11G>A IVS10-11G>A

IVS10-11G>A IVS10-11G>A

IVS10-11G>A IVS10-11G>A

IVS10-11G>A IVS10-11G>A

IVS10-11G>A IVS10-11G>A

R158Q R158Q

R158Q R158Q

R158Q R158Q

I65T I65T

I65T I65T

I65T I65T

Fenilalanina ao
rastreio (mg/dL)

6,6

15,0

>20

21,5

>20

>20

4,0

13,0

11,7

>20

11,0

>20

>20

>20

26,8

10,8

35,6

>20

>20

40,2

>60

12,0

17,6

Classificação

PKU Mod

PKU Mod

PKU Cla

PKU Cla

PKU Cla

PKU Cla

HPA

PKU Mod

PKU Mod

PKU Cla

PKU Mod

PKU Cla

PKU Cla

PKU Cla

PKU Cla

PKU Mod

PKU Cla

PKU Cla

PKU Cla

PKU Cla

PKU Cla

PKU Mod

PKU Mod

A fechar o grupo das mutações mais frequentes na
nossa população temos a I65T, uma das cinco mutações
prevalentes a nível mundial e que origina fenótipos muito
variados, desde as formas clássicas às suaves (28).

Com base no genótipo, podemos evidenciar em alguns
casos uma correlação entre este e o fenótipo metabólico
dos doentes como no caso da mutação IVS10-11G>A
embora o mesmo não acontecendo com a mutação
R261Q (Tabela 2). Não se detectou qualquer correlação

directa entre o genótipo e o fenótipo clínico, pois este
encontra-se essencialmente dependente do cumprimento
rigoroso da dieta, confirmando, por conseguinte, tratar-
se de uma doença com uma componente multifactorial
muito forte.

Embora sendo a PKU uma doença muito estudada a
probabilidade de se encontrar uma nova mutação con-
tinua a ser elevada (29).
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Doente
(D)

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Idade
(anos)

4

11

23

12

23

23

32

12

11

8

14

24

12

14

8

8

6

15

6

17

18

29

10

7M

13

35

6

11

24

16

14

Mutações (alelo 1 / alelo 2)

L249F L249F

L249F L249F

R270K R270K

R270K R270K

R252W R252W

P281L P281L

L311P L311P

V388M V388M

R261Q IVS10-11>A

R261Q IVS10-11>A

R261Q IVS10-11>A

R261Q V388M

R261Q V388M

R261Q V388M

R261Q V388M

R261Q D415N

R261Q D415N

R261Q R270K

R261Q E390G

R261Q L348V

R261Q L311P

R261Q R408W

IVS10-11>A V388M

IVS10-11>A V388M

IVS10-11>A R270K

IVS10-11>A R243X

IVS10-11>A I269L

I65T IVS10-11>A

I65T IVS10-11>A

R270K IVS10-11>A

R270K IVS10-11>A

Fenilalanina ao
rastreio (mg/dL)

6,9

11,0

>20

>20

>20

17,0

27,8

13,3

15,0

16,9

>20

>80

6,6

>20

24,4

7,3

7,0

4,0

6,8

14,5

23,3

16,0

15,0

16,3

38,5

33,6

15,0

12,6

15,0

>20

14,0

Classificação

PKU Mod

PKU Mod

PKU Cla

PKU Cla

PKU Cla

PKU Mod

PKU Cla

PKU Mod

PKU Mod

PKU Mod

PKU Cla

PKU Cla

PKU Mod

PKU Cla

PKU Cla

PKU Mod

PKU Mod

HPA

PKU Mod

PKU Mod

PKU Cla

PKU Mod

PKU Mod

PKU Mod

PKU Cla

PKU Cla

PKU Mod

PKU Mod

PKU Mod

PKU Cla

PKU Mod
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Doente
(D)

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

Idade
(anos)

18

34

25

10

3

25

10

15

11

3

32

12

4

18

22

52

21

33

12

7

19

18

8

6

20

10

41

11

13

22

14

Mutações (alelo 1 / alelo 2)

V388M IVS10-11>A

V388M IVS10-11>A

V388M IVS10-11>A

R252W IVS10-11>A

R252W IVS10-11>A

L348V IVS10-11>A

L348V IVS10-11>A

A403V IVS10-11>A

L249F IVS10-11>A

Y414C IVS10-11>A

P281L IVS10-11>A

R270K V388M

R270K V388M

R270K R158Q

R270K S388M

R270K L348V

V388M Y414C

V388M Y414C

V388M Y414C

V388M Y414C

I65T P281L

I65T P281L

I65T L249F

I65T I164V

I65T R261Q

I65T R270K

I65T R243Q

R158Q P281L

R158Q Y198fsdel22bp

P281L R270K

P281L R270K

Fenilalanina ao
rastreio (mg/dL)

>20

>20

18,0

34,2

10,7

15,0

16,4

5,0

20,0

13,9

>20

21,0

16,7

21,2

>20

14,0

20,0

10,8

6,2

8,7

>20

>20

12,1

5,2

20,0

15,0

16,0

21,0

22,0

>20

30,0

Classificação

PKU Cla

PKU Cla

PKU Mod

PKU Cla

PKU Mod

PKU Mod

PKU Mod

HPA

PKU Cla

PKU Mod

PKU Cla

PKU Cla

PKU Mod

PKU Cla

PKU Cla

PKU Mod

PKU Cla

PKU Mod

PKU Mod

PKU Mod

PKU Cla

PKU Cla

PKU Mod

HPA

PKU Cla

PKU Mod

PKU Mod

PKU Cla

PKU Cla

PKU Cla

PKU Cla
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Neste trabalho foram identificadas duas mutações
novas, a F410C, localizada no exão 12, que leva à
substituição de uma fenilalanina por uma cisteína e a
IVS11+5G>A que afecta o local de splicing normalmente
utilizado. No codão 410 já existe uma mutação patogénica
descrita, a p.F410S que leva à substituição de uma
fenilalanina por uma serina (30), associada a uma forma
moderada. A mutação F410C leva à uma substituição de
um aminoácido aromático por um neutro, afectando o
domínio de tetramerização. Esta mutação encontra-se
em heterozigotia, quer com a L249F, quer com a R270K,
em dois doentes que apresentam PKU moderada, o que
leva a pressupor tratar-se de uma mutação que origina
uma proteína dotada de alguma actividade residual. A
mutação IVS11+5G>A encontrou-se em heterozigotia
com a I65T em dois irmãos que apresentam PKU clássica;
este dado pressupõe que esta alteração no mecanismo

de splicing conduz a uma proteína sem actividade ou com
actividade muito reduzida. No mesmo local encontra-se
já identificada a mutação de splicing IVS11+5G>T.

Na literatura existe um número significativo de doentes
PKU que respondem a uma ingestão oral de BH4 com
consequente diminuição significativa das concentrações
de fenilalanina plasmática (http://www.bh4.org) (16, 17,
18). Os dados moleculares encontrados neste estudo
serão importantes para a selecção dos doentes que irão
efectuar a prova de sobrecarga de BH4, uma vez que a
resposta ao tratamento está dependente do respectivo
genótipo na maioria os casos.

Os dados obtidos em conjunto com os já publicados,
contribuem de forma valiosa para um melhor
conhecimento da história natural desta patologia a nível
mundial.

Doente
(D)

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

Idade
(anos)

22

5

25

23

18

32

5

18

7

18

12

20

10

21

15

20

24

34

Mutações (alelo 1 / alelo 2)

P281L R270K

L249F L348V

L249F P281L

L249F R270K

R252W V388M

R252W V388M

R243Q R261Q

R243Q P281L

R68S R241H

R408W Y414C

R261X I269L

R243X Y198fsdel22bp

A322G S349P

I65T IVS11+5G>A

R158Q R158Q

R261Q V388M

R261Q V388M

IVS10-11G>A R243X

Fenilalanina ao
rastreio (mg/dL)

>20

15,8

70,0

>20

20,4

24,8

28,7

30,0

5,6

15

4,9

23,0

4,4

>30

>20

>20

15,0

>20

Classificação

PKU Cla

PKU Mod

PKU Cla

PKU Cla

PKU Cla

PKU Cla

PKU Cla

PKU Cla

HPA

PKU Mod

HPA

PKU Cla

PKU Cla

PKU Cla

PKU Cla

PKU Cla

PKU Cla

PKU Cla

D4-D31: apresentam genótipos em homozigotia; D99-D103: são irmãos de casos anteriores.
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Tabela 4 - Mutações encontradas em homozigotia e
respectivo número de doentes.

Doentes

8

6

4

3

2

2

1

1

1

1

29

Mutações

R261Q

IVS10-11G>A

R158Q

I65T

L249F

R270K

R252W

P281L

L311P

V388M

  10

Tabela 3 - Distribuição das mutações pelos 196 alelos
PAH mutados identificados na população hiperfenila-
laninémica Portuguesa estudada e respectiva fre-
quência relativa.

Número de

ocorrências

34

32

19

19

16

10

10

10

6

5

5

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

196

Mutação

IVS10-11G>A

R261Q

R270K

V388M

I65T

R158Q

P281L

L249F

R252W

L348V

Y414C

R243Q

L311P

Y198fsdel22bp

R243X

I269L

S349P

A403V

R408W

F410C

D415N

R68S

I164V

R241H

R261X

E390G

IVS11+5G>A

IVS121+1G>A

A322G

     29

Frequência (%)

17,3

16,3

9,7

9,7

8,2

5,1

5,1

5,1

3,1

2,6

2,6

1,5

1,5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

100,00
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