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FENILCETONÚRIA

Cláudia Braga

Fenilcetonúria

Fenilcetonúria Clássica
FenilalaninaFenilalanina

Triagem neonatal para Fenilcetonúria

4,0 a 10,0 mg/dL > 10 mg/dL

Exames confirmatExames confirmatóóriosrios
AminoAminoáácidos HPLC cidos HPLC 

ou EMTou EMT

HPA transitória
HPA persistente

Deficiência de BH4
Tirosinemia transitória

Tirosinemia tipo I
Distúrbio hepático

ProvProváável Fenilcetonvel Fenilcetonúúriaria

clcláássicassica

Hiperfenilalaninemia
(HPA)

Fenilalanina ( umol/L)
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A. Schulze et al. Clinica Chimica Acta 283, 1999
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Relação Phe/Tyr
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A. Schulze et al. Clinica Chimica Acta 283, 1999

HIPERFENILALANINEMIA
PKU  4,0 a 10 mg/dL ( método enzimático)

Cromatografia de aminoácidos em camada delgada (CRO) na mesma amostra 

� MS/MS em 29 casos

� Reconvocação para avaliação médica – nova amostra p/ PKU e CRO

Dados clínicos relevantes:

Prematuridade / gemelaridade, alimentação 

Exame físico: hepatomegalia, equimoses, alteração neurológica

Exames solicitados para complementação diagnóstica:

Provas de função hepática, coagulograma

Dosagem de succinilacetona (sangue em papel filtro): TIROSINEMIA 
tipo I

Dosagem de galactose (sangue em papel filtro)

Pesquisa de deficiência do cofator tetrahidrobiopterina - BH4

SRTN-APAE-Rio/DLE

RESULTADOS
168 pacientes em acompanhamento ambulatorial no Centro 

Ambulatorial de Prevenção- SRTN Apae-Rio

�69 casos (40%): elevação isolada de fenilalanina com normalização 
na segunda amostra colhida até 30 dias após a primeira 
HIPERFENILALANINEMIA TRANSITÓRIA / falso-positivo

� 89 casos (50%): elevação de fenilalanina e de outros 
aminoácidos

ALIMENTAÇÃO INADEQUADA

TIROSINEMIA TRANSITÓRIA (1: 2293)

TIROSINEMIA TIPO I (3 casos)

DISFUNÇÃO HEPÁTICA DE DIVERSAS CAUSAS 

(Galactosemia 3 casos)

SRTN/APAE-Rio/DLE

� 20,6% : Hiperfenilalaninemia

� 13,7% : Phe e Tirosina

� 20,6% : Phe e vários aminoácidos elevados

Elevação de Phe não confirmada por EMT

� 45% : Perfil normal de aminoácidos

Falso-positivos verdadeiros

Phe elevada EMT

Análise dos aminoácidos por Espectrometria 
de Massas em Tandem (EMT)

GALACTOSEMIA CLGALACTOSEMIA CLÁÁSSICASSICA

Perfil de aminoácidos por EMT de amostra de sangue em papel-filtro de recém-nascido com 
comprometimento hepático em decorrência de Galactosemia. Fenilalanina inicial 17,5 mg% 
(método enzimático)

Arginina......: 170 mcM/l (VN.: 5.9 a 63.3)

Citrulina......: 109  mcM/l (VN.: 7.1 a 38.7)

Metionina....: 89.3 mcM/l (VN.: 13.2 a 45.7)

Fenilalanina: 749 mcM/l (VN.: 28.5 a 98.3)

Tirosina.......: 634 mcM/l (VN.: 37.6 a 219.9)

GALACTOSE 353 mg/dL
10 casos:  fenilalanina entre 4,0 e 10,0 mg% 

por mais de 6 meses

HIPERFENILALANINEMIA PERSISTENTE

2 casos: elevação da fenilalanina
>10,0mg/dL

SRTN/APAE-Rio/DLE
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meses

Caso 1
L P A, fem, a termo, peso 2460, 45 cm
Alimentação: leite materno exclusivo 30 dias/ dieta livre

EMT
Phe 3,6mg/dL

Tyr 1,2 mg/dL

Phe/Tyr 3,0

Caso 2 

T D, fem, a termo, peso 3170, comprimento 47 cm

Alimentação: leite materno exclusivo 3 meses/ dieta livre a seguir / 
restrição de fenilalanina a partir dos 18 meses 

EMT

Phe 6,1 mg%

Tyr 1,1 mg%

Phe/Tyr 5,55

Varicela

Varicela

CASO CASO 
HGF, masc, a termo, peso 3250, 49 cm
Triagem neonatal (6 dias): PKU 7,9 mg/dL (método enzimático)
Acompanhamento por EMT

MS/MSMS/MS

Pesquisa de Deficiência de BH4 negativa

PKU 9,9mg/dL
método enzimático

X

Fenilalanina

TIROSINA

p-OH-fenilpiruvato
p-OH-fenillactato

Homogentisato

Maleilacetoacetato

Fumarilacetoacetato

Fumarato + acetoacetato

Metionina

Adenosilmetionina

Homocisteína

Succinilacetoacetato

Succinilacetona

δ−aminolevulinato Porfobilinogênio

-CO2

FAH

inibição

inibição

inibição

Adenosilmetionina
sintase

p-hidróxi-fenilpiruvato
desoxigenase

δ−aminolevulinato
deidratase

Tirosinemia II

(tirosina aminotransferase)

Tirosinemia III

Tirosinemia I

NTBC

Tirosinemia
Transitória

C G N 
Data de nascimento: 16/01/06        Sexo: M      Cor:  negra     
a termo Peso ao nascer: 2710 g       Transfusão: não
Gemelar: não                     Antibióticos: não
Alimentação: leite de vaca integral + creme de arroz 

Idade da coleta da primeira amostra: 04/03/06

PKU: Método Enzimático   9,0 mg/dL

EMT:    Phe 5,2 mg/dL / Tyr 31,3 mg/dL

Phe/Tyr: 0,17 (0,29 a 1,25)

Aumento discreto de Metionina, Leucina e Isoleucina

TIROSINEMIA TRANSITÓRIA Coleta e análise da segunda amostra: 14/03/06 (2meses)

EMT:   Phe 2,5 mg/dL
Tyr 5,3 mg/dL
Phe/Tyr: 0,47 (0,29 a 1,25)
Aumento discreto de Metionina, Leucina e Isoleucina

Succinilacetona < 2 umol/L

Nova amostra em papel filtro dia 16/03/06

EMT:   Phe 2,0 mg/dL
Tirosina 2,7  mg/dL
Relação Phe/Tyr: 0,74 (0,29 a 1,25)
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P P G L 
Data de nascimento: 16/03/05          Sexo: M         Cor: pardo a termo       
Peso ao nascer:  3600g

Idade da coleta da primeira amostra: 22/03/05

EMT: Fenilalanina 1,1 mg/dL / Tirosina 8,5 mg/dL
Relação Phe/Tyr: 0,13 (0,29 a 1,25)
Em 29/03/05 :  Succinilacetona >20   (<5 mcmol/l)

Nova amostra em papel filtro dia 12/04/05 em dieta com restrição de 
Tirosina, sem uso de NTBC.

EMT: Fenilalanina 0,8 mg/dL / Tirosina 2,0 mg/dL
Relação Phe/Tyr: 0,40 (0,29 a 1,25)
Distúrbio de coagulação, sepse, óbito em 30/04/05

TirosinemiaTirosinemia Tipo ITipo I Perfil de aminoácidos de amostra de sangue em papel-filtro de recém-nascido 
com comprometimento hepático em decorrência de Tirosinemia Tipo 1. Rastreio 

de perda neutra de 102 u.m.a. dos derivados butilados.

IncidênciaIncidência

Variação étnica / região demográfica

Brasil: 1:19.116

Rio de Janeiro (SRTN-APAE-Rio) 1: 15.000

1) Iniciar o tratamento o mais precocemente possível:
ideal até 2 semanas de vida - máximo 3 semanas

2) Reduzir os níveis plasmáticos de fenilalanina:

- Necessidades individuais: 60 a 110 mg/Kg/dia de phe
e 120 mg/Kg/dia de Tirosina

- Proteína: 3g/Kg/dia (abaixo de 2 anos); 2g/Kg/dia após 2 anos
- Restrição total de proteínas animais e cereais
- Fórmula de aminoácidos “Leite especial”
- Complementação com fórmulas infantis ou leite materno
- Leite materno: LC-PUFAS: ac. graxos de cadeia muito longa
(AA-ácido araquidônico e DHA-docohexaenóico): principal
fonte nos primeiros meses. Constituintes importantes das
membranas das células gliais e neurais - atuam no processo de
mielinização, na maturação da visão normal (células fotorreceptoras
da retina) e no desenvolvimento neuropsicomotor. 

Fenilcetonúria - tratamento

3) Evitar elevação nos níveis de phe pelo catabolismo protéico:
- Fornecer energia adequada: 110 Kcal/Kg
- Doenças agudas

4) Fornecer alimentação balanceada e diversificada
para garantir crescimento e desenvolvimento normais.

- Suplementação de cálcio, fósforo, zinco, selênio etc..
- Acompanhar curvas de crescimento e peso.

5) Suporte emocional

6) Manter adesão e evitar abandono do tratamento
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CONTROLECONTROLE

- Manter fenilalanina: 2 a 4 mg/dl até 10 anos de idade
6 a 10 mg/dl após 10 anos
Inaceitável > 15mg/dl
Gestação: 1 a 4 mg/dl

-Impacto psicológico

- Monitorização:     Semanal até os 4 anos de idade
Mensal de 4 a  10 anos de idade

- Tempo de tratamento

Recomendações da Sociedade Européia de PKU

(Arch Dis Child 69: 426-427, 1993)

Fenilcetonúria
Fisiopatologia

♦ Kaufman, 1976: fenilalanina é o agente tóxico – os 
metabólitos oxidativos da Phe não atingem 
concentrações intracerebrais suficientes – altos níveis 
de Phe interferem com o desenvolvimento cerebral.

♦ Bauman et al, 1982: diminuição dos ramos dendríticos
dos oligodendrócitos - hipomielinização

♦ Pietz et al, 1999: estudos com RNM/espectroscopia 
confirmam um desequilíbro nas concentrações 
intracerebrais de Aa neutros  

Fenilcetonúria
Fisiopatologia

Fenilcetonúria - fisiopatologia

Fenilcetonúria
Fisiopatologia

♦ Altas concentrações de Phe interferem com o 
metabolismo da mielina: disfunção neuronal / 
desenvolvimento normal do cérebro.

♦ Altas concentrações de Phe ou deficiência de Aa 
neutros: problemas na síntese proteica intracerebral e na 
síntese de neurotransmissores.

♦ O funcionamento dos neurônios dopaminérgicos do 
córtex pré-frontal são influenciados pela disponibilidade 
de Tirosina (área vulnerável a alteração Phe/Tir).

Fenilcetonúria
Fisiopatologia

Considerações:

♦ Ausência de correlação genótipo/fenótipo em alguns 
casos
♦ 5 a 10% dos pacientes com PKU clássica têm inteligência 
normal (Harvey, Platt et al, 1999)

Carreadores cerebrais de Aa neutros : 
diferentes concentrações intracerebrais  de Phe e da 
relação Phe plasmática/Phe cerebral em pacientes com 
genótipos comparáveis.
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Fenilcetonúria

Ressonância nuclear magnética com espectroscopia de 
prótons

♦ N-acetilaspartato (NAA): reduzido nos processos 
neurodegenerativos;
♦ Colina: aumentada nos processos altamente celulares e nos 
distúrbios neurodegenerativos;
♦ Creatina: padrão de comparação
♦ Mio-inositol: marcador da glia
♦ Lactato: indicativos de lesão cerebral em RN

Tensor de difusão

Aminoácidos em sangue total (MS/MS)

Evolução dos níveis de fenilalanina

0

5

10

15

20

25

30

35

in
ic

ia
l

6
m

 a
 1

a

1
a
 a

 2
a

2
a
 a

3
a

3
a
 a

4
a

4
a
 a

5
a

5
a
 a

6
a

6
a
 a

 7
a

7
a
 a

 8
a

idade

fe
n

il
a
la

n
in

a

Phe

Paciente 1: MM

Fenilcetonúria
Casos Clínicos

SRTN-Apae-Rio/DLE

Paciente 1

Phe: 362,0 mcmol/L (5,9 mg/dL)
Tir: 53,0 mcmol/L (0,9 mg/dL)
Phe/Tir: 6,83
Metionina: 15,1 mcmol/L (0,22 mg/dL)
Valina: 177,0 mcmol/L (2,0 mg/dL)

MS/MS

Fenilcetonúria
Casos Clínicos

Paciente 1

Espectro: aumento colina
Difusão normal

RNM normal

Fenilcetonúria
Casos Clínicos

Paciente 2: BBG

Evolução dos níveis de fenilalanina
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Fenilcetonúria
Casos Clínicos

Phe: 937,4 mcmol/L (15,4 mg/dL)
Tir: 100,0 mcmol/L (1,49 mg/dL)
Phe/Tir: 9,37
Metionina: 11,1 mcmol/L (0,1 mg/dL)
Valina: 126,0 mcmol/L 

Fenilcetonúria
Casos Clínicos

Paciente 2
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RNM: áreas com sinal hiperintenso não 
captantes de contraste dispostas 
bilateralmente na subst branca  adjacente à
porção posterior dos ventrículos laterais e 
nos lobos frontais         (gliose e/ou 
desmielinização). 
Tensor de difusão: redução dos valores de 
anisotropia fracionada, indicativo de lesão na 
bainha de mielina

Espectro: 
aumento da relação 
colina/creatina

Paciente 2

Fenilcetonúria
Casos Clínicos

Paciente 3: CPA

Fenilcetonúria
Casos Clínicos

Evolução dos níveis de fenilalanina
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Phe: 208,0 mcmol/L (3,4 mg/dL)
Tir: 45,2 mcmol/L (0,5 mg/dL0
Phe/Tir: 4,65
Metionina: 23,6 mcmol/L (0,35 mg/dL
Valina: 157,0 mcmol/L (1,83 mg/dL)

MS/MS

Fenilcetonúria
Casos Clínicos

Paciente 3

RNM: áreas com sinal hiperintenso
bilateralmente na subst branca 
adjacente à porção posterior dos 
ventrículos laterais

Espectro: aumento da 
colina e redução do NAA
Difusão normal 

Paciente 3

Fenilcetonúria
Casos Clínicos

BH4

TSA, fem 14 anos
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Fenilalanina - EMT
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ESPECTROMETRIA DE MASSAS EM TANDEM

Defeitos do ciclo da uréia

Defeitos do ciclo da uréia
Características clínicas:

-RN: sintomas precoces, rapidamente progressivos (letargia, recusa 
alimentar, hiperventilação, convulsões, encefalopatia progressiva, 
coma);

-Lactentes e crianças: retardo de crescimento, falta de apetite, 
vômitos, sintomas neurológicos crônicos (ataxia), episódios de 
encefalopatia com letargia, ataxia, convulsões;

- Adolescentes e adultos: sintomas neurológicos e psiquiátricos, 
episódios de desorientação, letargia, psicose, encefalopatia
recorrente associada a lata ingesta proteica, catabolismo ou stress.

Defeitos do ciclo da uréia
Laboratório:

- Gasometria arterial: alcalose respiratória

- Hiperamonemia

- Análise dos aminoácidos: citrulina (aumentada: ASA/ 
diminuída: OTC)

- Ácido orótico

Diagnóstico diferencial:

- Acidemias orgânicas

- Distúrbios hepáticos

- Hiperamonemia transitória
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Via catabólica comum:
transaminação a 2-oxo-cetoácidos

(músculo)

DescarboxilaDescarboxilaDescarboxilaDescarboxilaççççãoãoãoão oxidativaoxidativaoxidativaoxidativa a a a a CoACoACoACoA

Acidúrias orgânicas
Acúmulo mitocondrial de 

metabólitos CoA
ácidos carboxílicos

Inibição de enzimas 
mitocondriais

ACIDEMIAS ORGÂNICAS
Caso 02

Recém-nascido a termo, peso 3300g e 49 cm;
Gestação e parto sem intercorrências
Alta com a mãe no terceiro dia de vida 
Alimentação: exclusivamente leite materno

Após a primeira semana de vida:
recusa alimentar
vômitos
sonolência

Coma ( edema cerebral, fontanelas abauladas)
Alterações no tônus muscular: hipotonia axial com hipertonia dos membros, 
abalos mioclônicos, convulsões 
Insuficiência respiratória, apnéia
Bradicardia
Hipotermia
Desidratação

Exames laboratoriais:

�Hemograma: anemia, neutropenia
�Gasometria arterial: acidose metabólica importante
�Hipoglicemia / hiperglicemia
�Hipocalcemia
�Amônia: 300 (umol/L)
�Aumento de ácido lático
�Cetonúria, cetoacidose
�Transaminases normais

Infecção do SNC
Sepsis

Diabetes neonatal

EIM
- Def ciclo da uréia
- D. ß –oxidação
- Acidemias orgânicas
- MSUD

HIPÓTESES 
DIAGNÓSTICAS

Encefalopatia com acidose metabólica

MSUD  X  Acidemias orgânicas

MSUD:

Odor característico 
Cetonúria/Cetoacidose
�Desidratação menos 
pronunciada
�Acidose metabólica
�Amônia pouco aumentada
�Hipoglicemia

Acidemias orgânicas:

�Acidose metabólica e
desidratação importantes
�Cetonúria / Cetoacidose
�Hiperamonemia
�Hipo / Hiperglicemia

Complicações: desmielinização, necrose cerebral (gânglios 
da base), nefrite,  pancreatite,  epidermólise, 
cardiomiopatia...)

Diagnóstico:

�Aminoácidos plasmáticos
�Ácidos orgânicos na urina
�Espectrometria de massas em tandem

Abdenur e Chamoles

Diagnóstico precoce

Suspeita clínica

Diagnóstico rápido e preciso

Medidas emergenciais

Acesso a medicamentos/
fórmulas especiais

Erros inatos do metabolismo
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OBRIGADA


