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MECANISMOS CELULARES E MOLECULARES DA FENILCETONÚRIA 

 

A Fenilcetonúria (PKU) é a doença mais comum do metabolismo dos aminoácidos. É uma doença 

autossómica recessiva causada geralmente por uma mutação no gene PAH, localizado no braço longo do 

cromossoma 12. Este gene codifica a enzima fenilalanina hidroxilase (PAH), responsável pela transformação da 

fenilalanina em tirosina.  

São vários os tipos de mutações que podem ocorrer no gene PAH: delecções em partes de um gene; inserções 

de bases adicionais; mutações “missense” que alteram um aminoácido numa proteína; defeitos no processo de 

“splicing”, nos quais não é feita correctamente a remoção dos intrões, tendo como consequência a alteração da 

leitura dos tripletos; mutações “nonsense”, nas quais surge um codão de terminação antes do tempo, impedindo 

que se conclua a síntese da proteína, a qual fica com a sua actividade catalítica alterada. Foram já identificadas 

mais de 500 mutações no gene PAH responsáveis pela doença. Algumas mutações causam a destruição total da 

enzima fenilalanina hidroxilase, enquanto que outras estão associadas a uma diminuição da actividade enzimática.        

Em Portugal, a PKU tem uma incidência de 1 em 12.500 recém-nascidos. A classificação da severidade da 

Fenilcetonúria/ Hiperfenilalaninémia é normalmente feita com base nos níveis de fenilalanina no sangue, antes do 

tratamento: 

- Hiperfenilalaninémia ligeira: actividade enzimática superior a 3%, níveis sanguíneos de Phe de 2-10 mg/dL, não 

necessitando de tratamento.  

- Fenilcetonúria ligeira: actividade enzimática entre 1-3%, níveis sanguíneos de Phe de 10-20 mg/dL, sendo 

necessitário tratamento. 

- Fenilcetonúria clássica: actividade enzimática inferior a 1%, níveis sanguíneos de Phe superiores a 20 mg/dL, 

necessitando de tratamento.  

 

MECANISMOS CELULARES E MOLECULARES  

A Phe é um aminoácido aromático essencial metabolizado no fígado, obtido apenas através da dieta. Em 

situações normais, cerca de 75% da Phe é hidroxilada em tirosina, por acção da PAH, sendo necessária a presença 

do cofactor tetrahidrobiopterina (BH4), oxigénio e NADH. Posteriormente, a tirosina é utilizada na síntese de 

catecolaminas (dopamina, norepinefrina e epinefrina), melanina, proteínas e fumarato. Na PKU, as mutações no 

gene PAH levam à ausência ou deficiência enzimática, impedindo a hidroxilação da Phe em tirosina. 

Consequentemente, a concentração plasmática de Phe aumenta, activando vias de degradação alternativas. Deste 

modo, a Phe sofre uma transaminação por acção da fenilalanina transaminase e é convertida em ácido fenilpirúvico. 

A descarboxilação do ácido fenilpirúvico origina ácido fenilacético (substância que confere odor de rato à urina), 

enquanto que a sua redução leva à produção de ácido feniláctico. Estes produtos vão ser excretados em grandes 

quantidades na urina. Em 2% a 3% dos casos, desordens no metabolismo da BH4 também podem levar à 

fenilcetonúria, devendo ser analisadas como diagnóstico diferencial de hiperfenilalaninemias. Essas desordens 

relacionam-se, sobretudo, com a deficiência em dihidrobiopterina reductase, essencial na regeneração de BH4 a 

partir de BH2. Deficiências ou ausências ao nível de BH4 estão associadas a um espectro mais alargado de 

alterações, uma vez que este, além de participar na hidroxilação da Phe em tirosina, é o cofactor requerido também 

na hidroxilação da tirosina em L-dopa (que subsequentemente origina dopamina) e na hidroxilação do triptofano 

em 5-hidroxitriptofano (necessário na síntese de serotonina). Assim, a ausência ou deficiência de BH4 compromete, 

essencialmente, a síntese de neurotransmissores, promovendo a progressiva deterioração da função neurológica, 

não podendo esta ser evitada com a dieta restritiva em Phe. Esta situação não é considerada fenilcetonúria, já que 

estamos perante uma origem genética diferente (fenocópia). A elevada concentração de Phe no plasma sanguíneo 

vai provocar uma competição desta com outros aminoácidos pelo transporte através da barreira hemato-encefálica, 

resultando num défice de alguns aminoácidos necessários no cérebro. O excesso de Phe inibe a hidroxilação da 

tirosina pela tirosinase, que é a primeira etapa da formação da melanina, resultando daí a hipopigmentação dos 

cabelos e da pele. Por outro lado, a elevada concentração de Phe também inibe a enzima triptofano hidroxilase (que 

catalisa a formação de serotonina) e a tirosina hidroxilase (que catalisa a formação de dopamina, epinefrina e 

norepinefrina), levando à diminuição da produção de neurotransmissores.  
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SINTOMAS  

Num recém-nascido, os níveis de fenilalanina sérica encontram-se dentro dos limites normais e, portanto, ele 

mantêm-se assintomático nas primeiras horas de vida. Após iniciar alimentação, os níveis de fenilalanina sérica 

começam a aumentar. Os principais sintomas desta patologia incluem o atraso global do desenvolvimento 

neuropsicomotor, deficiência mental, microcefalia, convulsões, dermatite, despigmentação (olhos, pele e cabelo 

claros), odor característico na urina, pele e cabelo, erupções cutâneas e distúrbios de comportamento. 

 

DIAGNÓSTICO  

O diagnóstico precoce revela-se extremamente importante de forma a permitir uma intervenção direccionada e 

eficaz e prevenção do desenvolvimento do quadro clínico. O Teste de Guthrie (BIA – Bacterial Inhibition Assay) é 

dos primeiros a ser realizado, permitindo verificar a presença de fenilalanina. Foi também desenvolvido outro 

método que permite a determinação fiável e quantitativa das concentrações de aminoácidos em pequenos volumes 

de sangue ou plasma – Espectrometria de massa em “tandem” (Tandem mass-spectrometry)  – medindo os níveis 

de fenilalanina e tirosina e proporcionando a relação entre eles. A análise fluorométrica oferece, também, uma 

excelente sensibilidade permitindo detectar níveis de fenilalanina no sangue inferiores a 6 µmoL/L (0,1mg/dl). As 

técnicas de genética molecular assumem um papel essencial, na medida em que permitem o diagnóstico pré-natal e 

o aconselhamento genético. Assim, as técnicas utilizadas com mais frequência incluem o Southern blot, a digestão 

com enzimas de restrição, a detecção de mutações por sequenciamento e a multiplex ligation probe amplification 

(MLPA).  

 

TRATAMENTO 

Dieta restrita em fenilalanina – Além da dieta hipoproteica e pobre em Phe, substituem-se os nutrientes ausentes na 

dieta, através de suplementos alimentares. O nível de tirosina e aminoácidos totais deve ser monitorizado, bem 

como a concentração sanguínea de Phe. Durante o primeiro ano de vida, os níveis de Phe devem ser avaliados 

semanalmente, até aos 13 anos, quinzenalmente e, posteriormente, numa base mensal. 

Glicomacropeptídeo – Proteína derivada do soro do queijo; é a única proteína conhecida que está isenta de Phe na 

sua forma purificada. Fornece, contudo, aminoácidos essenciais e tem revelado reduzir os níveis de Phe no sangue 

e no cérebro. 

BH4 – Actua como um cofactor da enzima PAH, aumentando a sua actividade enzimática, bem como a quantidade 

de Phe convertida em tirosina. Até ao momento, não existem dados que comprovem os efeitos potenciais de BH4 a 

longo prazo. 

Grandes aminoácidos neutros (LNAA) – Na barreira hemato-encefálica, a Phe partilha um transportador com 

outros LNAA. Através da competição por este transportador, a suplementação com LNAA parece reduzir a 

concentração de Phe no cérebro, apesar das altas concentrações séricas.  

Terapia de reposição enzimática – A fenilalanina amónia liase (PAL) é uma enzima derivada de plantas que 

também degrada a Phe (sem a síntese de tirosina) e não necessita de um cofactor. A degradação proteolítica (via 

oral) e a imunogenicidade acrescida (via injectável) são problemas subjacentes. Contudo, a conjugação com 

polietileno-glicol parece diminuir a resposta imunitária. 

Terapia Génica – Foram realizados alguns estudos com a infusão de vectores adenovirais recombinantes no fígado, 

que resultaram num aumento significativo da actividade da PAH, levando à completa normalização dos níveis de 

Phe. No entanto, o efeito não persistiu e não foram observadas alterações fenotípicas. Além disso, a toxicidade e 

potencial de mutagénese após a transferência de genes virais permanecem um problema.  

 

FENILCETONÚRIA MATERNA 

A PKU durante a gravidez expõe o feto em desenvolvimento a concentrações elevadas de Phe no sangue, o 

que leva a baixo peso ao nascer, microcefalia, dismorfismo facial, retardo de desenvolvimento e doença cardíaca 

congénita. Assim, mulheres com deficiência de PAH, que desejem engravidar, devem iniciar uma dieta com 

restrição de Phe vários meses antes da concepção. Após a concepção, deve ser oferecida orientação nutricional 

contínua e avaliação semanal ou quinzenal da concentração plasmática de Phe.  
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