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1. RESUMO  

A adrenoleucodistrofia ligada ao cromossomo X (X-ALD) é uma doença genética 

com padrão de herança recessiva ligada ao sexo que afeta principalmente os 

homens e ocorre devido a mutações no gene localizado no cromossomo X, 

chamado ABCD1. Alterações nesse gene resultam em distúrbios na beta oxidação 

peroxissomal, levando ao acúmulo de ácidos graxos de cadeia muito longa 

(AGCML), especialmente o tetracosanóico (C24:0) e hexacosanóico (C26:0), no 

plasma e nos tecidos. O presente estudo visa avaliar a eficácia da dietoterapia com 

óleo de Lorenzo, um dos tratamentos mais utilizados contra X-ALD, bem como 

caracterizar os aspectos bioquímicos da doença. Para isso, foi realizada uma 

revisão bibliográfica de trabalhos publicados nas principais bases de dados. 

2. INTRODUÇÃO  

 A adrenoleucodistrofia ligada ao cromossomo X (X-ALD) é uma doença 

genética com padrão de herança recessiva ligada ao sexo, que afeta principalmente 

os homens1.  A patologia tem frequência estimada de 1 em cada 20.000 homens na 

população geral2, que são acometidos por alterações funcionais nos peroxissomos, 

levando a distúrbios no metabolismo dos ácidos graxos de cadeia muito longa 

(AGCML). Esses ácidos graxos se acumulam em tecidos e fluidos corporais, 

causando neurodegeneração e disfunção progressiva das glândulas adrenais1,3. Os 

sintomas clínicos da doença incluem: insuficiência adrenal, cegueira, mudez, 

tremores, paralisia causada pela desmielinização do sistema nervoso central e 

periférico, entre outros4.   

 Diversas terapias têm sido estudadas e aplicadas na tentativa de elaborar um 

tratamento satisfatório. Entre elas, está o uso de gliceroltrioleato combinado com 

gliceroltrierucato na proporção de 4:1, conhecido como óleo de Lorenzo (OL), 

associado a uma dieta pobre em AGCML. Essa terapêutica pode retardar o 

desenvolvimento dos sintomas possibilitando um melhor prognóstico, sendo, 

portanto, um dos principais tratamentos utilizados5. 

OBJETIVO 

 Este trabalho tem como finalidade realizar uma revisão bibliográfica sobre a 

adrenoleucodistrofia ligada ao cromossomo X para identificar os principais aspectos 



bioquímicos envolvidos no desenvolvimento da doença, bem como analisar a 

eficácia do tratamento efetuado com óleo de Lorenzo.  

METODOLOGIA 

 Foi realizada uma pesquisa bibliográfica fundamentada em artigos científicos, 

monografias, teses e dissertações presentes em repositórios eletrônicos como 

Scielo, PubMed e outras plataformas. De todas as referências encontradas, apenas 

os trabalhos em língua inglesa e portuguesa foram utilizados para o presente 

estudo. 

DESENVOLVIMENTO  

 Na X-ALD o gene mutado encontra-se no braço longo do cromossomo X 

(Xq28). Este gene, conhecido como ABCD1, codifica a proteína da 

adrenoleucodistrofia (ALDP), que transporta AGCML do citoplasma para o interior 

dos peroxissomos6. Dentro dos peroxissomos ocorre uma série de reações 

metabólicas fundamentais, entre elas a beta oxidação de ácidos graxos de cadeia 

muito longa (com 22 carbonos ou mais). Tal reação consiste em encurtar o ácido 

graxo que posteriormente é transferido para a mitocôndria onde a beta oxidação é 

finalizada7.  

 Em pacientes com X-ALD, a proteína defeituosa prejudica esse transporte, 

levando ao acúmulo de AGCML especialmente o tetracosanóico (C24:0) e 

hexacosanóico (C26:0) no plasma e nos tecidos. Esse acúmulo é evidenciado 

através de exames bioquímicos e confirma o diagnóstico da doença8.  

 Diante disso, uma das intervenções terapêuticas mais utilizadas consiste na 

associação do OL com restrição do consumo de alimentos ricos em gorduras 

saturadas. O OL atua mediante inibição competitiva, isso porque a enzima que 

metaboliza os ácidos graxos saturados é a mesma que degrada os 

monoinsaturados. Dessa forma, a síntese endógena de AGCML não ocorre e 

consequentemente não há acúmulo9. 

 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES  

 Pesquisas demonstraram que o tratamento realizado com OL em pacientes 

que ainda não desenvolveram sintomas neurológicos apresenta bons resultados, 

diminuindo os níveis plasmáticos de AGCML e deixando-os próximo aos níveis 



normais. Todavia, em pacientes sintomáticos, o OL não reduz ou retarda o 

desenvolvimento da doença5. Dessa forma, a busca por terapias mais eficazes 

continua. Um estudo publicado em outubro de 2017 avaliou a eficácia da terapia 

genética utilizando transplante de células-tronco hematopoéticas autólogas 

transduzidas com vetor lentiviral. Essa pesquisa gera boas expectativas para a cura 

da X-ALD10. 
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