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DiagnDiagnóóstico stico ClinicoClinico--
LaboratorialLaboratorial

CondiCondiçções de Colheitas ões de Colheitas 



+
CondiCondiçções de Colheitasões de Colheitas

�� JJ/ JJ/ ppóóss--prandialprandial

��Sem/com garroteSem/com garrote

��Processamento imediatoProcessamento imediato

��Em gelo/congeladas/Em gelo/congeladas/temptemp ambienteambiente

��Exames Exames àà cabeceira do doentecabeceira do doente

��Testes FuncionaisTestes Funcionais



+

�� JJ/ JJ/ ppóóss--prandialprandial

Valor diagnValor diagnóóstico: Ser < (JJ), Ala > (stico: Ser < (JJ), Ala > (pppp))

Tabelas de referência (JJ)Tabelas de referência (JJ)

��Sem/com garroteSem/com garrote

Falsos > amFalsos > amóónia e lactatonia e lactato

��Processamento imediatoProcessamento imediato

Falsos > amFalsos > amóónia e lactatonia e lactato

��Em gelo/congeladas/Em gelo/congeladas/temptemp ambienteambiente

Particularidades de cada teste Particularidades de cada teste 

CondiCondiçções de Colheitasões de Colheitas



+

�� JJ/ JJ/ ppóóss--prandialprandial

��Sem/com garroteSem/com garrote

��Processamento imediatoProcessamento imediato

��Em gelo/congeladas/Em gelo/congeladas/temptemp ambiente ambiente 

��Exames Exames àà cabeceira do doentecabeceira do doente

��Testes FuncionaisTestes Funcionais

CondiCondiçções de Colheitasões de Colheitas
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��Exames de urina Exames de urina àà cabeceira do doentecabeceira do doente

(simples, importantes na suspeita de diagn(simples, importantes na suspeita de diagnóóstico, stico, 
rráápida deteriorapida deterioraçção da amostra)ão da amostra)

�� ComburCombur (CC, G, P, (CC, G, P, DuDu, GV), GV)

�� DNPH (DNPH (αα--cetocetoáácidoscidos))

�� SulfitesteSulfiteste (sulfitos e (sulfitos e ss--sulfocistesulfocisteíínana))

�� AAççucares redutoresucares redutores

�� Teste da Teste da porfporfííriaria (altera(alteraçção ão côrcôr urina com luz solar)urina com luz solar)

�� Teste do Teste do nitroprussiatonitroprussiato ((áácidos com grupo cidos com grupo sulfursulfur))

CondiCondiçções de Colheitasões de Colheitas



+ DNPH e CCDNPH e CC



+ Teste Teste NitroprussiatoNitroprussiato



+ Substâncias RedutorasSubstâncias Redutoras
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CondiCondiçções de Colheitasões de Colheitas

��JJ/ JJ/ ppóóss--prandialprandial

��Sem/com garroteSem/com garrote

��Processamento imediatoProcessamento imediato

��Em gelo/congeladas/Em gelo/congeladas/temptemp ambiente ambiente 

��Exames Exames àà cabeceira do doentecabeceira do doente

��Testes FuncionaisTestes Funcionais
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��Testes FuncionaisTestes Funcionais

��O melhor teste funcional O melhor teste funcional éé aquele dado pelas aquele dado pelas 
circunstâncias naturais circunstâncias naturais durante o stress metabdurante o stress metabóólicolico

��Perante uma situaPerante uma situaçção suspeita devem ser colhidos ão suspeita devem ser colhidos 
fluidos biolfluidos biolóógicos gicos ““em blocoem bloco”” (sangue, urina e (sangue, urina e 
LCR) para investigaLCR) para investigaçção imediata ou ão imediata ou reserva.reserva.

��Se Se existe risco eminente de morte devem ser existe risco eminente de morte devem ser 
programadas programadas colheitas SOScolheitas SOS

CondiCondiçções de Colheitasões de Colheitas



+

��Testes FuncionaisTestes Funcionais

��Reservados para clarificar situaReservados para clarificar situaçções mal esclarecidas ões mal esclarecidas 
ou provocar situaou provocar situaçções de stress para obter ões de stress para obter perfis perfis 
metabmetabóólicoslicos

��Exigem Exigem protocolos bem definidos protocolos bem definidos para melhor para melhor 
interpretainterpretaçção e minimizaão e minimizaçção de riscosão de riscos

��Em Em meio hospitalar meio hospitalar dado o risco de descompensadado o risco de descompensaçção ão 
metabmetabóólica lica 

��Desuso Desuso �� exames menos cruentos (DNA)exames menos cruentos (DNA)

CondiCondiçções de Colheitasões de Colheitas
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��Testes FuncionaisTestes Funcionais

��Perfil metabPerfil metabóólico das 24hlico das 24h

��Prova de jejumProva de jejum

��Teste de sobrecarga com glicoseTeste de sobrecarga com glicose

��Prova da BH4 Prova da BH4 

((tetrahidrobiopterinatetrahidrobiopterina))

CondiCondiçções de Colheitasões de Colheitas



+ Testes FuncionaisTestes Funcionais
Perfil metabPerfil metabóólico das 24hlico das 24h

��IndicaIndicaçções:ões: incidente agudo ou recorrente incidente agudo ou recorrente 
prpréévio suspeito de dvio suspeito de dééfice energfice energééticotico

��Procedimento:Procedimento: colheitas seriadas de colheitas seriadas de 
cateter perifcateter periféérico com SF rico com SF iviv, antes e 1 h ap, antes e 1 h apóós s 
refeirefeiçções e de madrugada ões e de madrugada 







+

InterpretaInterpretaçção: ão: 

Hiperinsulinémia – insulina >10 um/L + gluc < 2,8   

mmol/L + AGL < 0,6 mmol/L

Lactato (JJ) < PDH, > GSD tipo I, sp > CRM

Corpos cetónicos - > paradoxal após refeição CRM

> AGL/CC nos défices da β-OAG

< AGL/CC nos défices cetolise

Estado redox citoplasma (L/P) > CRM, N/< PDH

Estado redox mitocondrial (3-OHB/acac) > CRM, N PDH

Testes FuncionaisTestes Funcionais
Perfil metabPerfil metabóólico das 24hlico das 24h



+ Testes FuncionaisTestes Funcionais
Prova de jejumProva de jejum

�� IndicaIndicaçções: ões: esclarecimento de esclarecimento de episepisóódio(sdio(s) de ) de 
hipoglichipoglicéémiamia

��PreparaPreparaçção: ão: alimentaalimentaçção adequada nos 3 dias ão adequada nos 3 dias 
prpréévios. Isenvios. Isençção de doenão de doençça aguda na semana a aguda na semana 
anterior. Conhecimento e normalidade de estudo anterior. Conhecimento e normalidade de estudo 
redox, amredox, amóónia, nia, gasimetriagasimetria, , áácidos orgânicos, cidos orgânicos, 
aminoaminoáácidos e carnitina/ acilcarnitinascidos e carnitina/ acilcarnitinas



+

Procedimento:Procedimento:

�� O tempo de JJ depende da idade: O tempo de JJ depende da idade: 

12 h < 6 meses12 h < 6 meses

20 h dos 620 h dos 6--12 meses12 meses

24 h > 12 meses24 h > 12 meses

�� Ingestão livre de Ingestão livre de áágua simplesgua simples

�� A urina A urina éé refrigerada e no final guardada a refrigerada e no final guardada a --70 70 ººCC

�� O teste pO teste páára apra apóós as colheitas se:s as colheitas se:

surgir hipoglicsurgir hipoglicéémia (G<2,6 mia (G<2,6 mmolmmol/L)/L)

acidose (HCO3acidose (HCO3-- < 15 < 15 mmolmmol/L)/L)

sinais neurolsinais neurolóógicosgicos

Testes FuncionaisTestes Funcionais
Prova de jejumProva de jejum
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InterpretaInterpretaçção:ão:

� Sangue

�Hiperinsulinémia– G<2,8 mmol/L, Insulina>10 mU/L, 

AGL<0,6 mmol/L

�Défice da β-OAG- G<2,8 mmol/L, AGL>, AGL/CC>2 

(N<1 mmol/mmol)

�Défice da neoglicogénese- Lactato>3 mmol/L

�Défice de PDH- <Lactato e Piruvato durante o teste

�Défices da CRM e Ciclo de Krebbs- variável

Testes FuncionaisTestes Funcionais
Prova de jejumProva de jejum



+

InterpretaInterpretaçção (ão (contcont):):

�Sangue

Insuficiência adrenal- Cortisol <250 nmol/L, 

G <2,8 mmol/L

Défice hormona de crescimento- HC < 10 ng/ml

Défice de ACTH- ACTH < 80 pg/L

�Urina

Acidúria dicarboxílica da β-OAG (adípico, subérico)

Acidúria da CRM e Ciclo de Krebbs (lactato,

málico, fumárico)

Testes FuncionaisTestes Funcionais
Prova de jejumProva de jejum



+ Testes FuncionaisTestes Funcionais
Teste de sobrecarga com glicoseTeste de sobrecarga com glicose

�� IndicaIndicaçções:ões:

Hipoglicémia e/ou hiperlactacidémia de causa não esclarecida

��ProcedimentoProcedimento: : 

JJ de 3-8h (idealmente com G 2,8-3,3 mmol/L)

cateter iv 30 min antes do teste e manter a via com SF

PO ou SNG 2g/Kg (máximo de 50 g) de glicose

colheitas de sangue (T0 e 30/30 min até 3-4h após) para G, L, P, CC e 

de urina (T0 e T8) para AO, L e CC



+

InterpretaInterpretaçção: ão: 
Hiperinsulinémia- >G curto seguido de <rápida  

até hipoG. CC<<
Defeito na neoglicogenesis- L>JJ com rápido 

decrescimo
PDH- >lactato após G com L/P N<
CRM e PC- >L/P
CRM e PC- >paradoxal CC após G
β-OAG e défices da cetogénese- CC<<
Défices cetolise- CC>>

Testes FuncionaisTestes Funcionais
Teste de sobrecarga com glicoseTeste de sobrecarga com glicose
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Glicogenose Ia

Testes FuncionaisTestes Funcionais
Prova de jejumProva de jejum



+ Testes FuncionaisTestes Funcionais
Prova da BH4 Prova da BH4 ((tetrahidrobiopterinatetrahidrobiopterina))

IndicaIndicaçções:ões:

RN com >Phe para rastreio de défice do cofactor
de fenilalanina hidroxilase (BH4)(1-2% dtes)

��Procedimento:Procedimento:
níveis de Phe >120 <400 µmol/L
BH4 (20 mg/Kg) seguido de refeição de leite
T0, T4, T8 (Phe plasma, DHPR papel, pterinas urina)
Iniciar dieta restrita em Phe

�� InterpretaInterpretaçção:ão:
Défice do metabolismo das pterinas- <<Phe
PKU clássica- sem <<Phe
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DiagnDiagnóóstico stico ClinicoClinico--
LaboratorialLaboratorial

Tipos de Exames Tipos de Exames 
Complementares Complementares 
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�� QuQuíímica geralmica geral

�� Substrato(sSubstrato(s) ) acumulado(sacumulado(s) ) 

�� Produto deficitProduto deficitáário rio 

�� Produto(sProduto(s) ) aNaN/ t/ tóóxicosxicos

�� Doseamento enzimDoseamento enzimááticotico

�� DDééfice funcional 1fice funcional 1ºº de um de um orgãoorgão ou tecidoou tecido

�� AltAlt. 2. 2ªª da funda funçção/ estrutura ão/ estrutura orgãosorgãos/ tecidos/ tecidos

�� AltAlt. gen. genéética subjacente (d. tica subjacente (d. monogmonogéénicasnicas))

Tipos de Exames Tipos de Exames 
ComplementaresComplementares



+ LaboratLaboratóório Hospitalar rio Hospitalar 
SangueSangue

GlicGlicéémiamia
GasimetriaGasimetria
Na K Na K ClCl (hiato (hiato anianióóniconico) ) 

ÁÁcido cido úúrico                                 rico                                 
F. renal (F. renal (glomerularglomerular/ tubular) / tubular) 
AmAmóónia                                        nia                                        
F. hepF. hepáática (TGO/P, T tica (TGO/P, T ProtProt. . ……) ) 
CK  CK  

Hemograma   Hemograma   

Lactato e Lactato e piruvatopiruvato
AcetoacetatoAcetoacetato e e hidroxibutiratohidroxibutirato
ÁÁcidos gordos livres cidos gordos livres 

……

UrinaUrina
Cor/ cheiroCor/ cheiro
SumSumáária (pHria (pH……))
CetonCetonúúriaria
SubstSubst. redutoras. redutoras
CetoCetoáácidoscidos (DNPH)(DNPH)
SulfitestSulfitest
F. renal (F. renal (glomerularglomerular/ tubular/ tubular))

OutrosOutros
LCR (LCR (citoquimicacitoquimica, , redoxredox))
……



+ Outros ExamesOutros Exames

ImagiolImagiolóógicosgicos ((RxRx convencional, TAC, RMN convencional, TAC, RMN ……))

ElectrofisiolElectrofisiolóógicosgicos (ECG, EEG; PEA, PEV(ECG, EEG; PEA, PEV……))

Anatomo Anatomo -- patolpatolóógicos gicos (MO, histoenzimologia,ME(MO, histoenzimologia,ME……))
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Centro de PatogCentro de Patogéénese Molecularnese Molecular-- Fac FarmFac Farmáácia cia –– LisboaLisboa

Centro de GenCentro de Genéética Mtica Méédica J. Magalhães/INSA dica J. Magalhães/INSA -- PortoPorto

Centro de Neurociências Centro de Neurociências –– Universidade de Coimbra Universidade de Coimbra 

�� Centros estrangeiros de referênciaCentros estrangeiros de referência

AA, AO, AA, AO, carnitinascarnitinas e e acilcarnitinasacilcarnitinas

PurinasPurinas e e pirimidinaspirimidinas

GlicoproteGlicoproteíínasnas (HC, (HC, oligossacoligossacááridosridos, , mucopolissacmucopolissacááridosridos, , 
áác.sic.siáálicolico, CDT), CDT)

PeroxissomasPeroxissomas (AGCML, (AGCML, áácc. . fitânicofitânico/ / pristânicopristânico, , áácidos biliares)cidos biliares)

EsterEsteróóis, is, NeurotransmissoresNeurotransmissores, , ……

Enzimas: Enzimas: lisosslisossóómicosmicos, da cadeia respirat, da cadeia respiratóória ria mitmit, , ……

Estudo molecularEstudo molecular

LaboratLaboratóório Metabrio Metabóólicolico



+ MMéétodos Laboratoriaistodos Laboratoriais

TTéécnicas mais antigas cnicas mais antigas 

Espectrofotometria

Focagem isoeléctrica

HPLC e outras 
cromatografias

GC/MS

…

Focagem isoeléctrica 

da transferrina - CDT



+ MMéétodos Laboratoriaistodos Laboratoriais
…… e mais recentese mais recentes

RMN EspectroscRMN Espectroscóópica   P / Hpica   P / H

Imagem: muscular (P)Imagem: muscular (P)

encefencefáálica (H)lica (H)

ProtProtóónicanica dos fluidos orgânicos dos fluidos orgânicos 

Tandem Tandem MassMass SpectrometrySpectrometry

SRM 1H
Lactato LCR- 7,2mM

SRM 31P  SRM 31P  (ATP (ATP PCrPCr PiPi pHicpHic))
MMúúsculo (repouso/ exercsculo (repouso/ exercíício)cio)
SRM 1H SRM 1H 
Cerebral Cerebral (lesões; gânglios da base)(lesões; gânglios da base)

Normal



+ Valores de ReferênciaValores de Referência

Actividade  I/ CS - 66 biópsias músculo 

Thorburn Neurology 2002; 59: 1406-11

MMéétodo /Laborattodo /Laboratóóriorio

VariaVariaçção com a faixa etão com a faixa etáária (ria (áácido cido úúrico, creatinina rico, creatinina ……)               )               

Estudo enzimEstudo enzimááticos em tecidos (CRM ticos em tecidos (CRM ……))



Plasma



Urina



LCR
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DiagnDiagnóóstico stico ClinicoClinico--
LaboratorialLaboratorial

Colheitas SOSColheitas SOS



+ Colheitas SOSColheitas SOS

��Protocolo por suspeita de doenProtocolo por suspeita de doençça gena genééticatica

��Sempre que falece crianSempre que falece criançça sem diagna sem diagnóóstico stico 
etioletiolóógicogico

��Reserva de material biolReserva de material biolóógico em condigico em condiçções ões 
apropriadas para futuras investigaapropriadas para futuras investigaçções:ões:
CCéélulas e tecidos para estudos enzimlulas e tecidos para estudos enzimááticosticos

CCéélulas e tecidos para estudos DNAlulas e tecidos para estudos DNA

Fluidos biolFluidos biolóógicos para investigagicos para investigaçções bioquões bioquíímicasmicas

ImagiologiaImagiologia

AutAutóópsia psia anatomoanatomo--patolpatolóógicagica
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��PlasmaPlasma dos 20 ml de sangue centrifugadodos 20 ml de sangue centrifugado

��10 ml de 10 ml de urinaurina

��4 ml de4 ml de LCRLCR

��1,5 ml de 1,5 ml de Humor vHumor víítreotreo

��BBíílislis ((acilcarnitinasacilcarnitinas))

Congelar imediatamente a Congelar imediatamente a –– 2020ººCC

DifDifíícil interpretacil interpretaçção ão ppóóss--mortemmortem por rpor ráápida pida liselise

tissulartissular e alterae alteraçções secundões secundáárias: rias: carnitinacarnitina, , 
amamóónia, lactato e aminonia, lactato e aminoáácidoscidos

Colheitas SOSColheitas SOS
Fluidos biológicos para investigações bioquímicas
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�� CCéélulas: lulas: (10 ml L/H por pun(10 ml L/H por punçção ão intracardintracardííacaaca))

Isolamento de leucIsolamento de leucóócitoscitos

Sangue total Sangue total àà temperatura ambiente (avaliatemperatura ambiente (avaliaçção 24h)ão 24h)

�� Tecidos: Tecidos: (congelar imediatamente a (congelar imediatamente a --7070ººC)C)

FFíígado (pungado (punçção ão bibióópsiapsia ou incisão)ou incisão)

MMúúsculosculo

CoraCoraççãoão

Pele (meio de cultura/Pele (meio de cultura/gasegase hhúúmida com SF)mida com SF)

Outros (cOutros (céérebro)rebro)

Possibilidade de estudos a fresco, Possibilidade de estudos a fresco, 
rotulagemrotulagem

Colheitas SOSColheitas SOS
CCéélulas e tecidos para estudos enzimlulas e tecidos para estudos enzimááticosticos
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��CCéélulas: lulas: (10 ml EDTA por pun(10 ml EDTA por punçção ão intracardintracardííacaaca))

2 ml para 2 ml para caricarióótipotipo

8 ml para extrac8 ml para extracçção DNAão DNA

Reserva em papel de filtroReserva em papel de filtro

��TecidosTecidos

FibroblastosFibroblastos em cultura (2 amostras)em cultura (2 amostras)

Pele ou pericPele ou pericáárdiordio

Tecidos em parafinaTecidos em parafina

Meio de cultura ou Meio de cultura ou gasegase hhúúmida com SF (24h)mida com SF (24h)

Fonte ilimitada de DNA e enzimasFonte ilimitada de DNA e enzimas

Colheitas SOSColheitas SOS
CCéélulas e tecidos para estudos DNAlulas e tecidos para estudos DNA
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��ImagiologiaImagiologia

Fotografias do corpo inteiro e pormenoresFotografias do corpo inteiro e pormenores

Radiografia do esqueleto (AP e perfis)Radiografia do esqueleto (AP e perfis)

RMN se autRMN se autóópsia negadapsia negada

��AutAutóópsia psia anatomoanatomo--patolpatolóógicagica

ApApóós autorizas autorizaççãoão

Guardar material congelado dos diversos Guardar material congelado dos diversos orgãosorgãos

Histologia e microscopia electrHistologia e microscopia electróónicanica

Colheitas SOSColheitas SOS


