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• Grupo de doenças derivadas da glicosilação anormal das 

proteínas,  lípidos e/ou outros glicoconjugados 

• Descrito em 1980 

• Jaeken et al. 1980 

•  - Julho/2014: 76 tipos conhecidos 

• Afeta a biossíntese das glicoproteínas 

• maioria prot. extracelulares 

• transferrina, fat. coagulação, hormonas 

• maioria das prot. membranas  

•  recetores 

• várias prot. intracelulares  

• enzimas lisossomais 

Definições 



Definições 
• 2 Tipos de Glicoproteínas:  

 

 N-glicanos 

  » ligados ao grupo amina da asparagina 

  » Sintetizados e processados no citoplasma, RE e complexo de Golgi 

 

 O-glicanos  

  » ligados ao grupo hidroxilo da hidroxilisina, hidroxiprolina, serina ou treonina 

  » “Construídos progressivamente” no Complexo de Golgi 

 

 
 

 

 

• Papel fundamental no metabolismo, estrutura e função das glicoproteínas e de outros  

glicoconjugados:  

•Doenças multissistémicas 



Definições 



Classificação 



• Defeitos da N-glicosilação  

• Defeitos na montagem ou transferência de N-glicanos no citoplasma, RE ou Golgi 

• CDG tipo I e CDG tipo II 

 

• Defeitos da O-glicolisação 

• Defeitos no alongamento dos O-glicanos no Complexo de Golgi 

• CDG tipo II 

Defeitos Congénitos da Glicosilação 



• Defeitos da glicosilação de lípidos e  na âncora de 

glicosilfosfatidilinositol (GPI-anchored ou GPI-linked) 

 

• PIVG-CDG (hiperfosfatasia e défice intelectual) 

 

• Defeitos em múltiplas vias de glicosilação ou em 

outras vias 

• SRD5A3-CDG (Défice intelectual + síndrome cerebelo-oftalmo-cutâneo) 

• ATP6VOA2-CDG (cutis laxa autossómica recessiva) 

• COG-CDG 

Defeitos Congénitos da Glicosilação 

Jaak Jaeken 2009  



Defeitos Congénitos da Glicosilação 

Jaak Jaeken 2011 

17 doenças N-Glicosilação 

8 doenças da O-Glicosilação 

3 doenças da Glicosilação de lipidos e GPI ancora 

17 doenças de erros em multiplas vias 



Características Clínicas 



 Amplo espetro clínico 

 

Doenças com acometimento multissistémico 

 

   Diagnóstico etiológico difícil! 

 

Defeitos Congénitos da Glicosilação 



• Início geralmente na infância 

• Envolvimento de múltiplos orgãos 

• SNC é predominante 

• ADPM/défice intelectual 

• Epilepsia; ataxia, atrofia cerebelar, defeitos da migração 

• Episódios Stroke-like hipotonia, movimentos anormais dos olhos 

• Polineuropatia 

• Manifestações cutâneas: mamilos invertidos, ictiose, distribuição 

anormal da gordura subcutânea 

 

Defeitos Congénitos da Glicosilação 



 

• Oftalmológicos : estrabismo, retinopatia pigmentar, atrofia óptica, 

colobomas, cataratas 

• Endocrinológico/Hormonal: atraso crescimento, hipogonadismo, 

atraso na puberdade , hiperinsulinismo 

• Cardíaco: cardiomiopatia, derrame pericárdico 

• Gastrointestinal: enteropatia perdedora de proteína, hepatomegalia, 

alterações histopatológicas hepáticas (fibrose e vacúolos de lipídeos e 

glicogénio) 

• Ortopédico: Escoliose, contraturas articulares 

 

Defeitos Congénitos da Glicosilação 



 

Amplo espetro clínico 

 

 

Considerar o CDG em qualquer  quadro 

clínico inexplicado 

 

 

Defeitos Congénitos da Glicosilação 



Métodos de Rastreio 
(1º nível de investigação) 



Métodos de Rastreio N-Glicosilação 
 

• Determinação da transferrina deficiente em carboidratos 

(CDT) 

 

• Método quantitativo (% de transferrina deficiente) 

• Identifica uma glicosilação anormal mas não o defeito 

• Falsos positivos (FQ, galactosemia, patologia hepática, infecções) 

• Não é um método apropriado para rastreio 

• Tem valor se positivo 



Métodos de Rastreio N-Glicosilação 

• Focagem isoelétrica (IEF) da transferrina sérica 

 

 

Normal    Tipo 1    Tipo 2 

 Método eletroforético 

Gel de agarose 

Detecta apenas um número 

limitado de CDGs envolvidos na 

N-glicosilação associados à 

deficiência de ácido siálico 

CDG tipo I 

CDG tipo II 

Risco de falsos negativos  

PMM2-CDG 

Defeitos combinados da N e O 

 

 



 

• Padrão de IEF normal 

• Padrão de glicoproteína: tetrassializada 

• Padrão de IEF tipo I 

• ↓  a tetrassialotransferrina e ↑ as 

fracções de assialo e dissialotranferrina 

• Padrão de IEF tipo II 

• ↑ as fracções de trissialo e 

monossialotranferrina, geral// por 

incorporação de cadeias truncadas ou 

“monoantenadas” 

• Defeito terminal da via 

 Asn  Asn N C 

M 

M M 

S S 

Tetrassializada 

(GlcNAc)2 

GlcNAc GlcNAc 

Gal Gal 

M 

M M 

S S 

(GlcNAc)2 

GlcNAc GlcNAc 

Gal Gal 

Transferrina 



Asialo e 
disialo 
transferrina  

Tetrasialo 
transferrina  

Mono e 
Trisialo 
transferrina  

Tetrasialo 
transferrina  

CDG tipo I CDG tipo II 

 Asn  Asn N C 

M 

M M 

S S 

Transferrina Tetrassializada 

(GlcNAc)2 

GlcNAc GlcNAc 

Gal Gal 

M 

M M 

S S 

(GlcNAc)2 

GlcNAc 
GlcNAc 

Gal Gal 
Síntese 
anômala do 
precursor 
oligossacarido 
ligado ao lipido 
(LLO) 
 
 

Mau funcionamento 
no processamento 
da cadeia de 
oligossacarídos 
ligado às proteínas 
 
 
 



Defeitos da N-Glicosilação  
 



PMM2-CDG (Ia) - Deficiência de 

Fosfomanomutase2  

 Mais frequente (>700 doentes identificados) 

◦ 70% dos casos de CDG 

 Início precoce 

 Doença multissistémica: 

 Envolvimento neurológico primordial moderado a grave 
 Estrabismo, outros mov. oculares anormais 

 Hipotonia axial 

 ADPM/défice cognitivo (QI 40-60) 

 Ataxia 

 Retinite pigmentosa 

 Episódios tipo AVC 

 Epilepsia (ocasional) 

 Dismorfismo +/- típico 

 Envolvimento variável de diferentes orgãos 



Sem regressão 

Pré-natal:  
 Hidrópsia 
Cardiomiopatia 
 Anomalias SNC 

 
Lactente: quadro multissistémico  
 dificuldades alimentares 
 má progressão estatoponderal 
 hipotonia axial 
 ADPM 
 microcefalia 
 dismorfismos 
 estrabismo 
 insuficiência hepática 
 ep. tipo AVC 
 derrame pericárdico 

Pré e escolar:  
 ataxia 
 AM 
 retinopatia pigmentar 
 deformidades articulares 
 cardiomiopatia 

 Adolescência e idade adulta:  
 atrofia distal MI 
 neuropatia periférica 
 alt. esqueléticas 
 hipogonadismo 

Adulto:   
 Sinais neurol. Ligeiros 
 Envol. Multissistémico 

 



 
Exame físico 

 orelhas hipoplásicas/displásicas 

 ponte nasal alta 

 prognatismo 

 

 distribuição anormal do tecido 

adiposo subcutâneo 

 mamilos invertidos 

 

 hepatomegalia leve a moderada 

 limitações articulares 

 anomalias do esqueleto 

 hipogonadismo 

 



Diagnóstico: 

◦ Focagem isoelectrica transferrina 

 

 

 

 

 

◦ Quantificação da transferrina deficiente em CH (cromatografia) ↑ 

◦ Biópsia hepática: fibrose e esteatose 

◦ Medição da actividade PMM2 nos leucócitos/fibroblastos 

◦ Estudo molecular PMM2 

Tetrasialotransferrina  

Mono-, Di-, Tri-, Penta-
Hexasialotransferrina  

Tetra-, Penta-, 
Hexasialotransferrina  

Disialo-, 
Asialotransferrina  

PMM2-CDG (Ia) - Deficiência de 

Fosfomanomutase2  



Tratamento e Prognóstico: 

 Não há tratamento disponível 

 AAS baixa dose – eficaz na prevenção de AVCs 

 Aumento da mortalidade nos primeiros anos de vida devido a 

infecção grave ou envolvimento de orgãos vitais (fígado, coração ou 

rim) 

 

PMM2-CDG (Ia) - Deficiência de 

Fosfomanomutase2  



Genética: 

 Incidência 1:20 000 

 AR 

 gene PMM2, 16p13 

 Diagnóstico pré-natal em famílias com deficiência PMM2 e mutações 

no gene PMM2 

 IEF  e CDT no feto e nas primeiras semanas de vida é geralmente 

inconclusivo 

  Normal ou Alterado (falso positivo) 

 Não deve ser utilizado! 

PMM2-CDG (Ia) - Deficiência de 

Fosfomanomutase2  



MPI-CDG (Ib)- Deficiência Fosfomanose-

isomerase 

 20 casos descritos 

 Início entre 1-11 Meses 

 Envolvimento neurológico mínimo/ausente 

 Doença Hepato-intestinal sem dismorfismos 

 Vómitos recorrentes 

 Dor abdominal 

 Enteropatia perdedora de proteínas 

 Tromboses recorrentes 

 Hemorragias GI 

 Hipoglicémia 



Diagnóstico: 

◦ Focagem isoelétrica da transferrina sérica  

   (padrão tipo 1, indistinguível do CDG Ia) 

◦ Diminuição da actividade da PMI em leucócitos e/ou 

fibroblastos 

◦ Estudo molecular do gene MPI 

MPI-CDG (Ib)- Deficiência Fosfomanose-

isomerase 



Tratamento e Prognóstico: 

 Única forma de CDG com tratamento específico eficaz até ao momento 

 Manose: Administração de 1g/Kg/dia 

 

 

 

 

 Os sintomas clínicos habitualmente desaparecem rapidamente  

 O padrão de IEF da transferrina pode demorar vários meses a normalizar 

 Alguns doentes morrem (distúrbios da coagulação, hipoproteinemia, …) 

Frutose-6-Fosfato                    Manose-6-Fosfato 

Manose 

Hexocinases 

MPI-CDG (Ib)- Deficiência Fosfomanose-

isomerase 



Doenças congénitas da  
O-Glicosilação 



 Via metabólica mais complexa 

 Metabolismo no aparelho de Golgi 

 

 Sem marcador bioquímico específico 
 IEF da transferrina 

 IEF da Apolipoproteína C-III  
   (não é N-glicosilada) 

 

 O-xilosilglicanos 

 O-manosilglicanos 

 O-N-acetilgalactosaminoglicanos 

 O-fucosilglicanos 

 

Doenças congénitas da O-Glicosilação 



 Sintomas principais 

 

 Distrofia muscular 

 

 Anomalia estrutural ocular 

 

 Malformação estrutural cerebral 

 

Doenças congénitas da O-Glicosilação 



Nome 
Sistemas/orgãos 

afectados 
Defeito enzimático ou 

proteico 
Gene 

Defeitos da sintese de O-xilosilglicanos 

Sínd. de exostoses múltiplas Cartilagem 
Glucuroniltransferase/N-acetil-
D-hexosaminiltransferase 

EXT1/ 
EXT2 

Variante progeroide do        
sínd. de Ehlers-Danlos 

Envelhecimento 
precoce 

-1,4-galactosyltransferase 7 B4GALT7 

Defeitos da síntese de O-manosilglicanos 

Sínd. de Walker-Warburg Sistema nervoso, 

olhos,  

músculos esqueléticos 
 

O-manosiltransferase 1 POMT1 

Sínd. musculo-olho-cérebro 
O-manosil-B-1,2-N-
acetilglucosaminiltransferase 1 

POMGnT1 

 

Defeitos da síntese de O-N-acetilgalactosaminoglicanos 

Calcinose tumoral familiar 
Pele, tecido 
subcutâneo, rins 

ppGaNTase-T3 GALNT3 

Defeitos da síntese de O-fucosilglicanos 

Disostose espondilo-costal 

de tipo 3 
Esqueleto axial 

O-fucose-specific β-1,3-N-
acetylglucosaminyltransferase 

SCD03 

Sínd. de Peters’ Plus 
Sistema nervoso, olho, 
craneo-face, baixa 
estatura, coração 

β1,3-glucosyltransferase  B3GALTL 

Doenças congénitas da O-Glicosilação 



Am J Hum Genet 2006;79:562-566. 

 Olho: anomalia de Peters; outras anomalias da câmara anterior  

 Baixa estatura desproporcionada 

 Fenda labiopalatina 

 Défice intelectual 

 Menos freq: cardiopatia; anomalias renais… 



Defeitos combinados da  
N- e O-Glicosilação 

Defeitos da glicosilação de lípidos e  na âncora de 
glicosilfosfatidilinositol  
 
 

Defeitos em múltiplas vias de glicosilação e em 
outras vias 



 Defeitos para além do processo de glicosilação 

 

 Marcadores bioquímicos combinados:  

 IEF da transferrina: CDG tipo II 

 IEF da Apolipoproteína C-III: padrão alterado 

 

 COG1-CDG 

 1 paciente descrito (Coimbra) 

 COG4-CDG 

 COG5-CDG 

 COG6-CDG 

 COG7-CDG 

 7 pacientes descritos 

 COG8-CDG 

 3 pacientes 

 Cutis Laxa tipo 2 (AR) 

 

Defeitos combinados da N e O-Glicosilação 



Grupo de 35 doentes CDG IIx    identificaram 5 doentes com CDG/COG 

Complexo heterooctamérico que 
regula o fluxo de substâncias 
intraGolgi e mantém a sua 
integridade. Atua através das 
enzimas Golgi glicosiltransferases 





Proc Natl Acad Sci U S A. 2006 March 7; 103(10): 3764–3769.  

Único doente  
CDGIIg/COG1  

descrito  
até ao momento 





 PIGO-CDG: 

◦ Hiperfosfatasia 

◦ Défice intelectual 

◦ Epilepsia intratável 

◦ Dismorfismos 

   Defeitos da âncora de GPI 



 PIGA-CDG: hemoglobinuria Paroxística Noturna 

◦ Anemia hemolítica 

◦ Hemoglobinuria 

◦ Trombose 

 

 PIGM-CDG: 

◦ Síndrome de múltiplas anomalias congénitas-hipotonia-convulsão 

◦ Macrocefalia 

◦ Hipotonia grave 

◦ Convulsões intratáveis 

 Melhoria clínica com administração de butirato 

 Defeitos da âncora de GPI 

Maydan et al 2011 



Diagnóstico Definitivo 
 



Fluxograma para 
 o diagnóstico 

Laborioso 

Métodos de rastreio com ↑ 

txs de falsos neg. 

Necessidade de combinar 

metodologias 
 Espectroscopia de massa 

Estudo enzimático difícil 

Estudo molecular limitado  



PMI-
CDG 

PMM2-
CDG 

IEF transferrina: padrão tipo I 

Leucócitos ou  
Fibroblastos 

Clinica 

Actividade enzimática  
PMM2 

Actividade enzimática  
PMI 

Análise dos oligossacarideos 
ligados ao dolicol 

(fibroblastos) ou avaliação por 
espectroscopia de massa 

Actividade enzimática  
Glucosiltransferase I 

Estudo molecular 
ALG6 

diminuida 

Estudo molecular 
PMM2 

Estudo molecular 
MPI 

Ausência dos 3 
residuos de glicose 

Outros tipos  
de CDG tipo I 

Outras  
alterações 

Clinica? 
Actividade de  
outras enzimas 

ALG6-
CDG  

CDT ↑ 



Fluxograma para o diagnóstico 

IEF transferrina: padrão tipo II 

IEF Apo C-III 

Normal Alterado 

Defeitos combinados da N- e O- 
Glicosilação,  

COGs  

Outros CDGs tipo II 

CDG IIc, IIe, IIf, IIg e IIh 



Estudo Molecular alargado – painel de genes 

 

Avaliação 
simultânea de 

múltiplos genes 

 



Defeitos Congénitos da Glicosilação: 
Considerações Finais 

 Múltiplas doenças novas 

◦ Desafio para o diagnóstico 

 

 Multiplas novas vias envolvidas 

◦ Possibilidade de tratamento em alguns casos 

 MPI-CDG (manose oral) 

 SCL35C1-CDG (fucose – défice no transportador de GPD-fucose) 

 PIGM-CDG (butirato) 

 

 Descoberta de doenças com clínica específica (um 

orgão/sintoma) 

◦ SEC23B-CDG (Anemia deseritropoiética congénita tipo II) 

 

 



Defeitos Congénitos da Glicosilação: 
Considerações Finais 

 Diagnóstico molecular por painéis de genes utilizando 

as novas tecnologias 

Uma nova perspectiva para 
o diagnóstico etiológico…. 



CDG 



Olho 

Sistema Nervoso Central 

Tecido Adiposo 

Esqueleto 

Retinite Pigmentada 

Pele 

Tecido conjuntivo subcutâneo 

Fígado 

Intestino Músculo Esquelético 

Crâneo-Face 

Dismorfismos faciais 

Enteropatia  
perdedora de proteinas 

Limitações articulares 

Baixa estatura  Mamilos invertidos 

Distribuição anómala 

Coração 

Cardiomiopatia 

Distrofia muscular 
 congénita 

CDG 

Osteocondromas  

Alts segmentação 
 vertebral  

Derrame pericárdico 
Rim 

Disostosis multiplex-like 



Obrigada! 


