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1. RESUMO 

 

As mucopolissacaridoses (MPS) são doenças genéticas decorrentes de alterações no 

metabolismo de glicosaminoglicanos (GAGs), causadas pela deficiência de enzimas 

lisossomais essenciais na degradação dos GAGs, gerando depósito lisossomal. O 

acúmulo de GAGs em vários órgãos e tecidos nos pacientes afetados pelas MPS 

resulta em um quadro clínico multissistêmico, como o comprometimento do SNC, 

displasia esquelética, danos em diversos órgãos como o coração, fígado e baço, além 

de poder ocasionar cegueira e surdez. O diagnóstico clínico das MPS pode ser de 

difícil reconhecimento, pois somente o quadro clínico pode ser confuso e dúbio. Com 

isso, o propósito desse trabalho foi o de caracterizar um dos testes diagnósticos 

complementares, que é a análise bioquímica de mucopolissacaridúria (aumento de 

GAGs na urina), que tem por objetivo realizar uma hipótese diagnóstica através da 

análise do tipo, concentração e proporção dos GAGs excretados na urina. Para tanto, 

foram utilizadas amostras de urina de pacientes portadores de MPS tipo III e VI que 

foram submetidas a coluna de gel filtração e eletroforese, que mostraram que os 

GAGs aparecem entre a segunda e quarta fração de eluição (4, 5 e 6). Mas, embora 

seja essencial a análise dos GAGs excretados na urina, por ser tratar de um conjunto 

de síndromes que apresentam sinais e sintomas diversos e incertos, as MPS devem 

ser avaliadas de forma clínica, bioquímica e genética, para que haja um diagnóstico 

de 100% de acurácia e um melhor cuidado desse paciente. 

  

2. INTRODUÇÃO 

 

Os glicosaminoglicanos (GAGs), anteriormente denominados 

mucopolissacarídeos, são polissacarídeos complexos e lineares, constituídos por 

unidades dissacarídicas repetitivas, unidos por ligação glicosídica. Os GAGs 

conhecidos são: condroitim sulfato, queratam sulfato, dermatam sulfato e heparam 

sulfato, além da heparina e do ácido hialurônico (MEYER, 1969; TAYLOR; GALLO, 

2006; SOUZA; PINHAL, 2011). 

As mucopolissacaridoses (MPS) são doenças genéticas que correspondem a 

um grupo de doenças de depósito lisossômico (DDL), causadas pela deficiência de 

enzimas lisossomais essenciais na degradação dos GAGs e de outros componentes 

da matriz extracelular (ALBANO et al., 2000; NEUFELD; MUENZER, 2001). 



3. OBJETIVOS 

 

 Determinar o perfil de glicosaminoglicanos urinários presentes nas amostras de 

pacientes portadores de mucopolissacaridoses e identificar e quantificar os 

glicosaminoglicanos urinários presentes nas amostras. 

 

4. METODOLOGIA 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

É possível estabelecer um diagnóstico bioquímico das MPS uma vez que os 

GAGs excretados na urina são quantitativamente elevados em praticamente todos os 

casos de MPS (mucopolissacaridúria) (GIUGLIANI, 2012). 

Mas, por ser um conjunto de síndromes (com combinações de sinais e 

sintomas), os diferentes tipos de mucopolissacaridoses dependem não só da 

avaliação bioquímica, mas também da clínica e genética, porque elas são 

complementares umas às outras. Deve-se avaliar o conjunto de resultados para 

possibilitar uma terapêutica ideal para este paciente (LESTNER; GIUGLIANI, 1998; 

GIUGLIANI et al., 2010; GIUGLIANI, 2012). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

  

 Extração de GAGs da urina 

 

 

 

Figura 1. Eletroforese em gel de agarose das frações 

eluídas em Sephadex G-25/PD10 do paciente JOP. 

Observa-se no gel que as frações de GAGs urinários 

aparecem em 4, 5, 6 e 7.  

 P – Padrão de GAGs: mistura de CS – condroitim 

sulfato; DS – dermatam sulfato; HS – heparam sulfato; 

Or. – Origem da corrida eletroforética. 

Gel filtração em Sephadex G-25/PD10

Eletroforese em gel de agarose 



 

Figura 2. Eletroforese em gel de agarose das 

frações eluídas em Sephadex G-25/PD10 do 

paciente MLAO. Observa-se no gel que as 

frações de GAGs urinários aparecem em 4, 5, 6 e 

7.  

P – Padrão de GAGs: mistura de CS – condroitim 

sulfato; DS – dermatam sulfato; HS – heparam 

sulfato; Or. – Origem da corrida eletroforética. 
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