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Das hereditárias metab.energético
Défice da produção de energia
Lípidos
Glúcidos

Prótidos

Cérebro, Fígado, Músculo, Miocárdio…

Atraso de crescimento,
CO2

Hipoglicémia, hiperlactacidémia,
ATP
Creatina~P

Hipotonia generalizada, miopatia,
Cardiomiopatia, colapso circulatório,
Morte súbita,
Malformações

DCRM - definição
 Doenças da cadeia respiratória mitocondrial (DCRM)
 Citopatias mitocondriais ou
 Doenças da fosforilação oxidativa
 doenças primárias da fosforilação oxidativa
= cadeia respiratória + síntese de ATP
(Naviaux, 2004).

1962 Primeiro caso (Luft)
1963 Ragged red fibers (Engel & Cunning)
1977 Encefalomiopatia mitocondrial (Shapira)
1988 Primeira del. (Holt; Lestionne & Ponsot)
«« mut. (Wallace) mtDNA
1995 Primeira mut. nDNA (Bourgeron)

DCRM - incidência

Incidência ?
•
•
•
•

Critérios de diagnóstico diversos
Diagnóstico diferencial vasto
Variação do quadro clínico com a evolução
Défices secundários da CRM frequentes

Incidência: 1/8500 - 1/5000
Apresentação <16 anos - 50%
Thorburn et al - Brain 2003
Chinnery,Turnbull-Am J Med Genet 2001

DCRM – erros inatos do
metabolismo energético
Glicogénio

Glicose

Aminoácidos
Citosol

Alanina

Piruvato

Lactato

PDH

Ác. gordos
βOxid.AG
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Mitocôndria
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Metabolismo energético
Oxidação mitocondrial  ATP ( >90% energia celular )
Oxigénio

Capacidade oxidativa

Substratos energéticos
ATP/ADP

Homeostase
energética

Mitocôndria
Transferência

Feed-back

Locais de
utilização
de energia
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Pi

MEM
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Matriz

Cadeia respiratória mitocondrial

EIM

- 0,15V

+

(adaptado de DiMauro and Schon, 2006)

Organização em supercomplexos
I+II+III - respirassoma

NADH  O2
FADH2  O2

∆ 1,14 V
∆ 0,88 V

Mitocôndria - dupla regulação genética
(adaptado de Mitomap, 2008
e de DiMauro e Schon, 2006)

mtDNA

nDNA
>1000 proteínas
mitocondriais

Região da
ansa D

início replicação e
transcrição mtDNA

Genoma mitocondrial (mtDNA)
Circular, 16569 pb, monocatenar
Codifica: 2 RNAr; 22 RNAt; 13 peptídeos (CRM)
Muitas cópias/célula (poliplasmia)
5-10/ mit. e até 1000 mit/célula  até 10 000 mtDNA/ cél.

Ovócito maduro: 100 000 cópias
Espermatozóide: 100 cópias

> exposição vs < protecção
< capacidade de reparação

alta tx de mutação

Genoma mitocondrial (mtDNA)

Segregação mitótica

Efeito limiar

(adaptado de Shoffner e Wallace, 1995)

Genoma mitocondrial (mtDNA)
 Transmissão materna
 Segregação mitótica
 heteroplasmia
fenótipo  limiar, função de:
- % DNA mutado
- necessidades energéticas da célula
- outros factores ...
 Efeito de “gargalo” na ovogénese:
o grau de transmissão duma alteração p/ geração seguinte
é impredictível
 % de mtDNA mutado pode variar
de tecido p/ tecido e ao longo da vida

DCRM – meios de diagnóstico
Manifestações clínicas (história familiar)
Rastreio laboratorial
basal – estado redox plasma & LCR, AA, Ácidos orgânicos urina
post prandial / TTGO/ exercício

Rastreio de envolvimento multi-orgânico
(músculo, SNC, SN periférico, cardíaco, endócrino, hepático,
pâncreas exoc., intestino, medula óssea, olho, audição, cutâneo)

RMS 1H: cérebro > lactato;

31P:

músculo e cérebro> Pi/Pcr

Histologia músculo, outros tecidos
Estudos funcionais
Polarografia (O2), oxidação 14C metabolitos, ATP, Pcr, enzimas CRM

Estudos genéticos (mtDNA, nDNA)
Outros (proteínas CRM, RNA …) investigação

DCRM – manifestações clínicas
SNC
Hipotálamo / hipófise

Cabelo
Audição

Nervo óptico/ Olho

Fígado

Face

Tiróide / paratiróide

Coração
Pâncreas

Sangue

Rim

Intestino

Músculo esquelético
Pele
Articulações
A. Munnich in Scriver, 2001

Doenças vs síndromes mitocondriais
 Leigh

(other IEM of energy metabolism …)

 Pearson
 Alpers
 mtDNA depletion
 Barth
 Sengers
 GRACILE
CoQ Deficiency
…

 MELAS
 MERRF
 MNGIE
 Kearns-Sayre
 NARP
 LHON
 CPEO
…

Síndromes típicas
raras na criança
…

Pista diagnóstica

Genótipo /
 Fenótipo
Sobreposição clínica & genética (+++)

DCRM – fenótipos clínicos
Sintomático  Subclínico
Isolado  Multi-sistémico
Idade de início

nDNA

mtDNA

gravidade
prognóstico
variabilidade intrafamiliar

Adultos +++

Crianças +++
Início mais precoce
1os M  infância

Espectro clínico mais amplo
em
Idade de início e gravidade

Curso progressivo severo
Mais uniforme

Mais gradual
Menos severo

Rubio-Gozalbo et al. Hum Mutat 2000;15:522-32

DCRM – meios de diagnóstico
História familiar

140.116.225.137/site2/ocwCoursePPT/73Determin...

Hereditariedade mitocondrial
Miopatia, miocardiopatia
mtDNA 3302A>G

Hereditariedade mendeliana
Esporádica
Frequente/ não informativa …

DCRM – meios de diagnóstico
Manifestações clínicas
 evolução

Síndrome de Leigh. Défice complexo IV. Deleção SURF1

DCRM – meios de diagnóstico
Glicose
NADH NAD
Alanina

Pyruvato
PDH

Citosol

Lactato
Ácidos gordos

*
βOxidação

Acetyl-CoA

Mitocôndria

Cetogénese

βOHB
NADH

C.Krebs*

FADH2
CRM

2CO2

* aciduria orgânica

X

ADP

NAD
ATP

O2

H2O

AcAc
NADH
> lactato
> lactato/pyruvato
> alanina (prolina)
> C cetónicos
> βOHBA/AcAc
Cetonémia Px
Aciduria orgânica

DCRM – meios de diagnóstico
MRS 1H
Cérebro (lesões; gânglios base)
> lactato

SRM 1H

Não invasivo: metabolismo energético in vivo

DCRM – meios de diagnóstico
Síndrome de Leigh

RMN cerebral

Atraso de crescimento
Hipotonia generalizada
Hiperlactacidémia
Défice do complexo IV

DCRM – meios diagn. específico
Leucócitos
Músculo

Estudos histológicos

Fígado
Fibroblastos
…

Estudo funcional da CRM
Estudos genéticos

DCRM – meios de diagnóstico
Biópsia muscular

Histologia
 Microscopia

clássica
 Histoenzimologia
ATPase
fibras tipo I - oxidativas
fibras tipo II - glicolíticas

Biópsia hepática
Outra…

COX (complexo IV da CRM)
SDH (complexo II da CRM)
 Imunocitoquímica
 Microscopia electrónica

reservar ...

DCRM – meios de diagnóstico
Ragged red fibers
Fibras COX negativas

Trichrome Gomori

Rara na criança
< 5% (Smeitink)

neuromuscular.wustl.edu

DCRM – meios de diagnóstico
Crescentes subsarcolémicos

SDH

 aumento da actividade
oxidativa subsarcolémica
COX

mais frequente em crianças

DCRM – meios de diagnóstico
Microscopia
electrónica

Miopatia mitocondrial

>> mitocôndrias no
espaço subsarcolémico

Músculo normal

inclusões paracristalinas
aspecto "parking lot"
missinglink.ucsf.edu

www.pathology.vcu.edu

DCRM – meios de diagnóstico

Estudos funcionais da CRM
 Polarografia (O2)
 Oxidação metabolitos 14C
 Síntese de ATP e Creatina~P

Hofhaus et al Methods Enzymol 1996;264:476-83

 Actividade enzimática da CRM
20-30% média/CS

<20% média/CS

66 biópsias músculo esquelético
Bernier et al.Neurology 2002; 59: 1406-11

DCRM – meios de diagnóstico
Estudos genéticos

mtDNA

nDNA

Mitomap, 2008; DiMauro & Schon, 2006
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Doenças vs síndromes mitocondriais
Neurologistas & oftalmologistas de adultos  síndromes mitocondriais

síndromes
mitocondriais

MELAS

MERRF Kearns-Sayre
Pearson
CPEO

mtDNA
(primário)
CPEO

nDNA
Barth
CoQ def.

Leigh

(sec
und
á

rio)

Sínd. de depleção
Alpers
MNGIE

LHON
Leigh (MILS)
NARP
[deleção mtDNA]

Dasmitocondriais- diagnóstico

Sistemas de
classificação
(~ critérios de Jones
Febre reumática)

- Walker (1996)
- Bernier (2002)
- Wolff (2002)
…

improvável

DCRM

possível
provável

definida
Clínica compatível
+
Alt.patog.mtDNA/nDNA

DCRM definitiva

Doença da Cadeia Respiratória Mitocondrial
Encefalopatia/ Miopatia
Hepatopatia
Dªmultissistémica
Outra …

não

Biópsia
muscular / hepática
miocárdica / outro

Avaliação clínica
Síndrome
mitocondrial?
Outro tecido

Histologia

NL

CoQ

COX neg.

sim

mtDNA/ nDNA
Linfócitos
Diagnóstico Definitivo:
DCRM/ Déf. PDH
nDNA

Enzimologia

RRF, RBF e/ou
Mitoc. aNL
NL

Déf. múltiplo/
gener. CRM

Déf. um
compl. CRM

Déf. I+II e II+III;
I, II e III-N CRM

Déf. PDH

Doença da Cadeia Respiratória Mitocondrial

…

Enzimologia
Défice múltiplo ou
generalizado CRM

Normal
Quantificação mtDNA

mtDNA: mut.

Depleção ?
Rastreio

não

mtDNA
(-)

Défice de um
complexo CRM

tRNA / rRNA

mtDNA/nDNA

sim

(+)
Delecções
múltiplas

?? forte

(+)

(-)

Sequenciação

(+)

nDNA
(+)

(-)

(+)

DCRM: Diagnóstico Definitivo

mtDNA
(-)

DCRM: Diagnóstico Definido
Provável/ Possível/ Improvável

(-)

Dasmitocondriais - tratamento
Sintomático (epilepsia, espasticidade, infecções....)
Cofactores/ transportadores de e- / prevenção da lesão ROS
Evicção de fármacos/ procedimentos

valproato de sódio ...
transplante de orgãos (?)

Recomendações dietéticas

Normal, sem excesso de calorias
Dieta cetogénica (défice I; epilepsia, todos?)

Não altera significativamente o curso da doença ...
Diagnóstico correcto  Aconselhamento genético

Dasmitocondriais - prognóstico
Variável …

HPC- 78 doentes
Mortalidade: ~30%
(id mediana: 8M)

… habitualmente
desfavorável
Criança +++

Menor sobrevida:
 início precoce
 hepático ou cardíaco
 acidose láctica

ANEXOS

Major diagnostic criteria - Clinical
Clinically complete MRC encephalomyopathy:
 Leigh disease
 Alpers disease
 Lethal infantile mitochondrial disease
 Pearson’s syndrome
 Kearns-Sayre syndrome
 MELAS - mit. encephalomyopathy, lactic acidosis & stroke-like episodes
 MERRF - myoclonic epilepsy with ragged-red fibers
 NARP - neuropathy, ataxia, and retinitis pigmentosa
 MNGIE - mitochondrial neuro-gastro-intestinal encephalomyopathy
 LHON - Leber’s hereditary optic neuropathy
Bernier et al,
al, 2002

Major diagnostic criteria - Clinical
Clinically complete MRC encephalomyopathy
or…
A mitochondrial cytopathy defined as fulfilling all:
 Unexplained combination of multisystemic symptoms, essentially pathognomonic
for a MRC disorder  ≥ three of the organ system presentations:
neurologic, muscular, cardiac, renal, nutritional, hepatic, endocrine,
hematologic, otologic, ophthalmologic, dermatologic, or dysmorphic
A progressive clinical course with episodes of exacerbation (… intercurrent illnesses)
or a family history that is strongly indicative of a mtDNA mutation
(≥ one maternal relative other than the proband: probable or definite MRC disorder)

Other possible metabolic or nonmetabolic disorders have been excluded
by appropriate testing…
Bernier et al,
al, 2002

Major diagnostic criteria - Other
Histology
2% ragged red fibers in skeletal muscle

Enzymology
2% / 5 % COX- negative fibers (< 50/ ≥ 50 years of age)
< 20% activity of any MRC complex in a tissue
< 30% activity of any MRC complex in a cell line
< 30% activity of the same MRC complex activity in two tissues
(% of normal control mean / citrate synthase or MRC complex II)

Functional
Fibroblast ATP synthesis rates > 3 SD below mean

Molecular
Identification of a nuclear or mtDNA mutation of undisputed pathogenicity
Bernier et al,
al, 2002

Minor diagnostic criteria
Clinical  Symptoms compatible with a RC defect

Bernier et al,
al, 2002

Histology  1% - 2% ragged red fibers: 30–50 years

Any ragged red fibers if < 30 years of age
2% subsarcolemmal mitochondrial accumulations <16 years of age
Widespread electron microscopic abnormalities in any tissue

Enzymology  Antibody-based demonstration of a defect in RC complex expression
20%–30% activity of any RC complex in a tissue
30%–40% activity of any RC complex in a cell line
30%–40% activity of the same RC complex activity in two tissues

Functional  Fibroblast ATP synthesis rates 2–3 SD below mean

Fibroblasts unable to grow on media with glucose replaced by galactose

Molecular  Identification of a nuclear or mtDNA mutation of probable pathogenicity
Metabolic  One or more metabolic indicators of impaired RC function

Critérios clínico-laboratoriais gerais
I – Clínicos (máximo: 4 pontos)
A - Apresentação muscular – sinais e sintomas musculares
(máximo: 2 pontos)
1- Oftalmoplegia externa progressiva (2 pontos)
2- Ptose, fácies miopática (1 ponto)
3- Intolerância ao exercício … (1 ponto)
4- Diminuição da força muscular … ou hipotonia muscular … (1 ponto)
5- Episódios de rabdomiólise aguda … (1 ponto)
6- Electromiograma anormal … alt. miopáticas…
Qualquer outro envolvimento: – máximo 2 pontos.
SNC (máximo: 1 ponto) ou multissistémico (máximo:2 pontos)

II - Investigação metabólica/outras (máx: 4 pontos)
1 - Lactato plasma > 2mM … ≥ 3 ocasiões (2 ptos)
2 - Lactato/piruvato > 18 (se lactato >N) (1 pto)
3 - > alanina plasma > 450 µM (2 ptos)
4 - > lactato líquor (>1,8mM, pontua só se lactacidémia N) (2 ptos)
5 - > proteínas do líquor (1 pto);
6 - > alanina do líquor (2 ptos)
7 - > excreção ur. lactato/intermediários ciclo Krebs (2 ptos)
8 - > excreção ur. ác. etilmalónico ou 3-metilglutacónico ou
dicarboxílicos … (1 pto)
9 - > Pi e < fosfocreatina/ Pi no músculo (31P RMS) (2 ptos)
10 - RMN: síndrome de Leigh … (2 ptos)
11 - RMN: lesões tipo AVC, não confinadas a um território vascular
ou leucodistrofia ou atrofia cerebral/cerebelosa (1 pto);
12 - 1H-RMS cerebral: pico de lactato … (1 pto)

III -Morfologia (máximo: 4 pontos)
1 - Fibras vermelhas rotas (Ragded Red Fibres - RRF) ou
fibras azuis rotas (Ragged Blue Fibres- RBF):
se presentes num doente pediátrico =2 ptos; se ≥ 2 % =4 ptos
2 - Fibras COX-negativas:
se presentes num doente pediátrico =2 ptos, se ≥2%=4 ptos
3 - Coloração pela COX globalmente muito reduzida … (4 ptos)
4 - Coloração pela SDH anormal (reduzida ou irregular) (1 pto)
5 - Vasos sanguíneos fortemente corados pela SDH (2 ptos)
6 – ME: mitoc. anormais (máximo 2 ptos):
agreg. sub-sarcolémicos ou intermiofibrilhares de mitoc. (1 pto);
mitoc. alargadas ou alongadas (2 ptos);
> cristas com orientação irregular, padrão favo de mel,
rodas concêntricas ou pobreza de cristas … (2 ptos);
inclusões mitoc. anormais … (2 ptos);
gotículas lipídicas (1 pto)

B - Apresentação do SNC (máximo: 2 pontos, 1 ponto cada)
1 – Atraso/ausência de desenvolv.psicomotor… ou atraso mental (QI<70)
2 - Perda de competências adquiridas
3 - Episódios tipo acidente vascular cerebral …
4 - Migraine
5 - Convulsões francas ou electroencefalograma anormal …
6 - Mioclonias ou epilepsia mioclónica
7 - Cegueira cortical …
8 - Sinais e sintomas piramidais …
9 - Sinais e sintomas extrapiramidais …
10 - Sinais e sintomas de lesão do tronco cerebral …
11- Sinais/sintomas de envolvimento cerebeloso …
Qualquer outro envolvimento – máximo 2 pontos
músculo (máximo 1 ponto) ou multissistémico (máximo 2 pontos)

C - Multissistémico (máx. 3 pontos, 1 ponto cada sistema)
Hematológico 1 - Anemia sideroblástica; 2 - Pancitopenia
Tracto gastrointestinal 1 – Alt. ag/cr f. hepática … 2 - Má progr.pond …
3 – Alt. f. pancreática exócrina … 4 - Pseudo-obstrução intestinal …
5 - Diarreia crónica, sem outra causa conhecida …
Endócrino 1 - Baixa estatura …
2 - Atraso pubertário
3 - Diabetes mellitus 1 ou 2 ou redução da tolerância à glicose
4 - Hipoparatiroidismo
5 - Diabetes insípida central
Cardíaco 1 - Miocardiopatia (hipertrófica ou dilatada) …
2 - Bloqueio de condução … síndromes de pré-excitação
Renal 1 - Tubulopatia proximal (sínd. Fanconi completo ou parcial)
2 - Glomerulosclerose focal e segmentar …
Oftalmológico 1 - Catarata 2 - Atrofia óptica 3 - Retinopatia (ERG)
Audição - Surdez neurosensorial
Nervo - Neuropatia periférica
Geral 1 - Exacerbação com das intercorrentes banais
2 – HF de morte NN ou infantil, súbita, inexplicada
Qualquer outro envolvimento – músculo ou SNC – máximo 1 ponto

