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Introdução  

• Doenças dos neurotransmissores 

– Não apresentam atingimento “extra-neurológico” 

– Os exames metabólicos no plasma e urina são 
normais 

– LCR: perfil de metabolitos característico 

– Já se identificaram defeitos enzimáticos e as 
mutações responsáveis por várias patologias 

– Há fármacos disponíveis que podem melhorar ou 
corrigir a sintomatologia 



Introdução  

• Doenças dos neurotransmissores 

 

– Manifestações clínicas antes dos 2 anos 

 

• Encefalopatia grave, de início precoce e progressiva 

• Crises epilépticas refractárias aos fármacos  
anti-epilépticos 

• Hipotonia, ADPM 

 



Introdução  

• Doenças dos neurotransmissores 

 

– Manifestações clínicas depois dos 2 anos 

 

• Distonia, parkinsonismo ou coreia 

• ADPM (+ linguagem), problemas de comportamento, 
epilepsia 

• Agressividade e problemas de comportamento 

• Síncope, hipotensão ortostática, hipoglicémia 



Introdução 

• Gradiente rostro-caudal 
de ácido 5-OH-
indolacético e de ácido 
homovanílico 

• Amostras com sangue 
devem ser 
imediatamente 
centrifugadas 

• Colheitas para 
aminoácidos devem ser 
feitas em jejum 

• Amostras congeladas são 
estáveis 

• Medicação concomitante 
pode influenciar 
resultados 



Introdução 

• Protocolo de colheita de LCE 



Introdução 

• Doenças dos neurotransmissores 
• biossíntese 

• transporte 

• ligação aos receptores 

• degradação 
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Aminas biogénicas 

• Fenilcetonúria 
• Atraso de desenvolvimento, autismo, microcefalia, 

pigmentação reduzida da pele, cabelos e olhos, eczema 
e parkinsonismo   

Phe plasmática 
aumentada e rácio 

Phe/Tyr aumentado 
 

No LCE, Phe 
aumentada com HVA e 

HIAA reduzidos. 



Aminas biogénicas 

• Distúrbios do metabolismo da BH4 

http://www.balancingbrainchemistry.co.uk/peter-
smith/35/MTHFR-Gene-Mutation-and-Treatment-Resistant-

Depression.html 



Aminas biogénicas 

• Distúrbios do metabolismo da BH4 
• Atraso do desenvolvimento, doenças do movimento, 

sinais piramidais, hipotonia axial, epilepsia e 
disautonomia 

• O mais comum é o défice de actividade da 6-pirovoil-
tetrahidropterina sintetase 

• A doença mais grave é a atribuída ao défice da 
dihidropteridina redutase (cursa com alterações 
imagiológicas) 



Aminas biogénicas 

• Distúrbios do metabolismo da BH4 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Com hiperPhe Sem hiperPhe 

Défice de GTP-ciclohidrolase AR Défice de GTP-ciclohidrolase AD (Segawa) 

Défice de 6-pirovoil-tetrahidropterina 
sintetase 

Défice de sepiapterina redutase 

Défice de carbinolamida-4α-desidratase 

Défice de dihidropteridina redutase 

Os níveis de pterina 
urinários são um bom teste 

de screening destas 
doenças 
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Aminas biogénicas 

• Distúrbios do metabolismo da BH4 

 
• No LCE 

– Níveis baixos de pterina são diagnósticos 

– Diminuição dos níveis de HVA e HIAA 

– Níveis de 3-O-metildopa normais 

– Nos défices de DHPR, os níveis de 5-metil-tetrahidrofolato 
podem estar diminuídos  

 

• Nas doenças com hiperPhe, o tratamento passa por 
administrar BH4 e precursores de neurotransmissores 



Aminas biogénicas 

• Distúrbios da actividade da descarboxilase de 
aminoácidos L-aromáticos (AADC) 

http://home.sandiego.edu/~cloer/bio382/382projects2010/proteins_of_interest.html 



Aminas biogénicas 

• Distúrbios da actividade da descarboxilase de 
aminoácidos L-aromáticos (AADC) 

• Atraso do desenvolvimento, disautonomia, doenças do 
movimento, hipersalivação, distúrbios do sono 

• No LCE: 
– níveis baixos de HVA, HIAA e 3-metoxi-4-OH-feniletilenoglicol 

– níveis aumentados de 3-O-metildopa 

• A actividade da enzima pode ser avaliada no plasma 

• Distúrbios do metabolismo da piridoxina (vit. B6) levam 
a défices secundários de AADC 

 



Aminas biogénicas 

• Défice de tirosina hidroxilase 
• Manifestações clínicas variáveis 

– distonia dopa-sensível,  
parkinsonismo, hipotonia axial, 
encefalopatia, crises oculogiras, 
disautonomia, letargia, défice  
intelectual 

 

• No LCE: 
– níveis baixos de HVA e 3-metoxi-4-OH-feniletilenoglicol 

– níveis normais de HIAA e de 3-O-metildopa 

– redução do rácio HVA:HIAA 

– níveis de biopterina normais  



Aminas biogénicas 

• Distúrbios da degradação 

– Doenças genéticas das MAO A e B 
– microdelecção de Xp11.3-p11.4, envolvendo também o gene 

NDP (doença de Norrie) 

» Atraso de desenvolvimento, retinopatia, surdez 
neurossensorial, atraso de crescimento, epilepsia, 
comportamento auto-agressivo 

 

– no LCE: 

» níveis baixos de HIAA, HVA e 3-metoxi-4-OH-
feniletilenoglicol, nos défices de MAO A 

» níveis normais de metabolitos, nos défices de MAO B 



Aminas biogénicas 

• Distúrbios do transporte 
• SLC6A3 

– Manifestações hiper e hipocinéticas, hipotonia axial, sinais 
piramidais, disautonomia, atraso do desenvolvimento, 
alterações dos movimentos oculares 

– No LCE: 

» aumento do rácio HVA:HIAA 

• SLC18A2 
– Manifestações clínicas semelhantes 

– No LCE, não há alterações 

– Na urina: 

» níveis aumentados de HVA e de HIAA 

» níveis baixos de dopamina e de norepinefrina 



Aminas biogénicas 

• Défice de dopamina-β-hidroxilase 
• Hipotensão ortostática, ptose, 

vómitos, desidratação, hipotermia, 
hipoglicémia, intolerância ao exercício 
 

• No LCE: 
– níveis aumentados de HVA 

– níveis de reduzidos de 3-metoxi-4-OH-feniletilenoglicol 

– níveis normais de HIAA e de 3-O-metildopa 

 

• A doença de Menkes (metabolismo do cobre) pode ter 
um perfil semelhante  



Aminas biogénicas 
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Aminoácidos 

• Crises dependentes da piridoxina 

Manifestações típicas 
 

Início das crises logo após o nascimento 
Resposta rápida à piridoxina 

Refractariedade a fármacos anti-epilépticos convencionais  
Dependência de uma dose de manutenção de vitamina B6 

Em termos bioquímicos: 
•  GABA no LCE 
•  AASA no LCE, plasma e urina 

 
Em termos genéticos: 
• mutações no gene da antiquina 

(ALDH7A1) 
Prova terapêutica com piridoxina 



Aminoácidos 

• Défice de GABA-transaminase 

 

 
 

• Atraso do desenvolvimento, hipotonia, sinais piramidais 
e crises refractárias 

 

• No LCE: 
– níveis de GABA aumentados 



Aminoácidos 

• Défice de succinato semialdeído-desidrogenase 

 

 

 
• Défice intelectual, hipotonia, ataxia, epilepsia, distúrbios do 

sono, hiperactividade, agressividade 

No LCE: 
• níveis aumentados de GABA, 

de homocarnosina e de 
hidroxibutirato 

• os níveis de glicina também 
podem estar aumentados 



Aminoácidos 



Aminoácidos 

• Encefalopatia por glicina 
• Hipotonia marcada, crises epilépticas, mioclónus, 

ausência de reflexos do tronco cerebral, soluços 
frequentes e precoces 

• Causa mais frequente de encefalopatia mioclónica 
neonatal  

Em termos bioquímicos: 
• níveis aumentados de 

glicina no LCE e do rácio 
LCE:sangue 

• Hiperglicinémia sem 
cetose 



Aminoácidos 

• Encefalopatia por glicina 

Tratamento ineficaz 
Mau prognóstico 



Aminoácidos 

• Hiperkplexia (“Startle disease”) 
 

– Mutações no receptor da glicina (+ subunidade α1) 

• Rigidez generalizada ao nascimento (pode normalizar 
ao longo dos primeiros anos de vida) 

• Startle reflex excessivo a estímulos (+ auditivos) 

• Curto período de rigidez após a resposta a estímulos 

• Outras manifestações 
– Mioclónus hipnagógico, movimentos periódicos do sono 

 

– Tratamento: clonazepam 



Aminoácidos 

• Distúrbios da biossíntese da serina 

– Défice de 3-P-glicerato desidrogenase 

 

 

 

 
• Microcefalia, atraso do desenvolvimento, epilepsia e 

cataratas congénitas 

• No LCE: 
– níveis baixos de serina, glicina e, ocasionalmente, 5-metil-THF 





Conclusões 

• As doenças do metabolismo dos neurotransmissores são um 
grupo de distúrbios com relevância crescente, mas de 
incidência muito rara 

• Os doseamentos no LCE são imprescindíveis para o 
diagnóstico 

• Os estudos imagiológicos e a maioria dos estudos bioquímicos 
plasmáticos e urinários podem ser normais ou inespecíficos  

• Elevada suspeição clínica 

• A terapêutica específica pode ter um impacto muito 
significativo no prognóstico (ex: doença de Segawa e epilepsia 
dependente da piridoxina ou do piridoxal-5-P) 

• O aconselhamento genético é possível 



“Isto é o que hoje é,  
E, como hoje por enquanto é tudo, isto é tudo. ” 

 

Alberto Caeiro, Poemas Inconjuntos 


