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RESUMO 
 
A porfiria aguda intermitente, uma doença autossômica dominante, resulta da 
redução da atividade de uma enzima que participa da via biossintética do heme, a 
hidroximetilbilano sintase. A doença pode ser diagnosticada por métodos 
bioquímicos, por meio da detecção do aumento da produção e da excreção de 
precursores das porfirinas na urina, por meio da determinação da atividade 
enzimática por espectrofotometria e espectrofluorimetria e por métodos moleculares. 
Um estudo piloto revelou que os valores da atividade da hidroximetilbilano sintase se 
sobrepõem em indivíduos normais e portadores de porfiria aguda intermitente. Neste 
estudo, foram avaliados 80 doadores do Banco de Sangue do Hospital Universitário 
Antônio Pedro e 124 indivíduos de quatro famílias com histórico de porfiria aguda 
intermitente. O objetivo principal foi avaliar a influência de polimorfismos genéticos 
sobre a expressão fenotípica da hidroximetilbilano sintase.Os objetivos específicos 
foram estudar a freqüência dos polimorfismos genéticos no gene e analisar se estes 
polimorfismos apresentam alguma influência sobre a redução da atividade da 
hidroximetilbilano sintase. Anteriormente, amostras de sangue total foram coletadas 
para isolamento do DNA genômico pelo método de precipitação salina e avaliação 
da atividade enzimática no hemolisado, que foi quantificada por espectrofotometria e 
por espectrofluorimetria. Os indivíduos foram classificados em deficientes e não 
deficientes por valores de referência estabelecidos nestes métodos. As famílias com 
histórico de porfiria aguda intermitente tiveram a mutação definida por PCR-SSCP e 
seqüenciamento em um estudo anterior. Os portadores foram identificados no 
padrão SSCP. Foram analisados os polimorfismos C2377A (Apa LI), A2478G (Bst 
NI), G1345A (Msp I) e T1500C (Pst I) no intron 1; A3581G (Bsm AI) no intron 3 e 
C7064A (Hinf I), no intron 10,  no gene que codifica a enzima hidroximetilbilano 
sintase, por PCR-RFLP. No grupo de doadores de sangue, as freqüências alélicas 
para os seis polimorfismos foram semelhantes àquelas encontradas na população 
geral. Ao comparar a distribuição alélica entre as famílias e os doadores, houve 
diferença significativa para os seis polimorfismos na família D, para os polimorfismos 
G1345A, A3581G e C7064A na família B e A2478G e G1345A na família SP. A 
distribuição dos genótipos dos polimorfismos C2377A, A2478G, G1345A, A3581G e 
C7064A em famílias com histórico de porfiria aguda intermitente foi 
significativamente diferente da distribuição encontrada para os doadores de sangue, 
indicando que estes polimorfismos podem ser considerados marcadores genéticos 
para estas famílias. O alelo A do polimorfismo C7064A apresentou a freqüência de 
59% na família B e segregou com a mutação L338P, causadora da doença nesta 
família. A distribuição genotípica e alélica dos polimorfismos C2377A, A2478G e 
T1500C variou nos grupos deficientes e não deficientes enzimáticos, de forma que 
estes polimorfismos contribuíram para o fenótipo redução da atividade enzimática. A 
distribuição dos polimorfismos encontrada nas famílias com histórico da doença, não 
contribui para explicar a sobreposição da atividade enzimática em portadores e não 
portadores de doença.  
 

 

Palavras-chave: hidroximetilbilano sintase, polimorfismos genéticos, atividade 
enzimática, PAI. 
 



 
 

 

ABSTRACT 
 
Acute intermittent porphyria, an autosomal dominant disease, results from the half-
normal activity of the heme biosynthetic enzyme, hydroxymethylbilane synthase. The 
disease can be diagnosed by biochemical methods, through the detection of the 
increase in production and excretion of precursors of porphyrins in urine, through the 
determination of enzymatic activity by spectrophotometric and spectrofluorometric 
assays and molecular methods. A pilot study revealed that the values of the activity 
of hydroxymethylbilane synthase overlap in normal individuals and patients with 
acute intermittent porphyria. In this study, were evaluated 80 donors of Blood Bank of 
the University Hospital Antonio Pedro and 124 individuals of four families with a 
history of acute intermittent porphyria. The main objective was to evaluate the 
influence of genetic polymorphisms on the phenotypic expression of 
hydroxymethylbilane synthase. The frequency of genetic polymorphisms in gene was 
studied and was examined whether these polymorphisms present some influence on 
the reduction of activity of hydroxymethylbilane synthase. Previously, whole blood 
samples were collected for isolation of genomic DNA by the method of precipitation 
saline and evaluation of enzyme activity in hemolysate, which was quantified by 
spectrophotometric and spectrofluorometric assays. Subjects were classified in 
disabled people and not disabled by reference values established in these methods. 
Families with historic of acute intermittent porphyria had mutations defined by PCR-
SSCP and sequencing in a previous study. The carriers were identified in the pattern 
SSCP. The polymorphisms C2377A (Apa LI), A2478G (Bst NI), G1345A (Msp I) and 
T1500C (Pst I) in intron 1; A3581G (Bsm AI) in intron 3 and C7064A (Hinf I), in intron 
10, in the gene that encodes the enzyme hydroxymethylbilane synthase were 
analyzed by PCR-RFLP. In the group of blood donors, the allelic frequencies for the 
six polymorphisms were similar to those found in the general population. In 
comparing the allelic distribution between families and donors, significant difference 
for the six polymorphisms in the family D, polymorphisms G1345A, A3581G and 
C7064A in family B and A2478G and G1345A in family SP. The distribution of 
genotypes of polymorphisms C2377A, A2478G, G1345A, A3581G and C7064A in 
families with a history of acute intermittent porphyria was significantly different 
distribution found for blood donors, indicating that these polymorphisms may be 
considered as genetic markers for these families. The allele of polymorphism 
C7064A presented the frequency of 59% in the family B and segregated with 
mutating L338P, causing the disease in this family. The allele of polymorphism 
C7064A presented the frequency of 59% in the family B and segregated with 
mutation L338P, causing the disease in this family. The genotypic and allelic 
distribution polymorphisms C2377A, A2478G and T1500C varied in groups disabled 
and non enzymatic disabled, so that these polymorphisms contributed to the 
phenotype reduction in the enzymatic activity. The distribution of polymorphisms 
found in families with a history of the disease, did not contribute to explain the 
overlap of enzyme activity in carriers and not disease carriers. 
 
 
 
 
Key words: hydroxymethylbilane synthase, genetics polymorphisms, enzymatic 
activy, AIP. 
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1. INTRODUÇÃO 

__________________________________________________ 

 

A enzima hidroximetilbilano sintase (HMBS), também denominada 

porfobilinogênio desaminase (PBGD) ou uroporfobilinogênio I sintase, catalisa a  

terceira etapa da biossíntese do grupamento heme.  

 

A biossíntese do heme pode ser alterada por condições adquiridas ou 

hereditárias, que se manifestam por diferentes quadros clínicos, como a anemia 

ferropriva, anemia sideroblástica, intoxicação pelo chumbo e as porfirias (MOORE, 

1993).  

 



 
 

 

No caso das porfirias, a deficiência específica de uma das enzimas (figura 2) 

que participa da via biosintética do heme, causa um bloqueio em um estágio 

intermediário, acarretando em aumento na produção e excreção de porfirinas e seus 

precursores e um acúmulo de metabólitos (ELDER, 1997; MOORE, 1993; 

BOTTOMLEY & MULLER-EBERHARD, 1988). 

 

Anormalidades moleculares no gene que codifica a hidroximetilbilano sintase 

causam uma redução parcial em torno de 50% da sua atividade enzimática e são 

responsáveis pela porfiria aguda intermitente (PAI).  

 

A porfiria aguda intermitente é uma doença de herança autossômica 

dominante, de penetrância incompleta, pois a maioria dos portadores não apresenta 

manifestações clinicas (MEYER et al., 1972; ANDERSON et al., 1981; 

GRANDCHAMP, 1998) e que pode se manter em latência ou então existir em graus 

variáveis de expressão, com quadros clínicos de gravidade diversa (MEYER et al., 

1972). 

 

A PAI é de difícil diagnóstico por apresentar sintomas inespecíficos, o que a 

torna uma doença negligenciada e assim, casos de síndromes porfíricas, que 

poderiam ser diagnosticados para tratamento adequado, recebem diagnósticos 

diferentes de porfiria como pneumonia, infarto do miocárdio, diabetes melitus, 

inflamações intestinais, hepatite aguda, entre outras (TURNBULL,  1979).  

 

O importante é incluir a doença no grupo de patologias que se manifestam 

com o quadro de dor abdominal aguda para possibilitar o diagnóstico o mais 
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precocemente possível, visando tratar apropriadamente os episódios de ataques 

agudos e evitar tratamentos inadequados que podem exacerbar as crises (HERRICK 

& Mc COLL, 2005).  

 

Devido à redução parcial da atividade da HMBS, ocorre acúmulo de ácido 

delta aminolevulínico (ALA) e o porfobilinogênio (PBG) em condições em que há 

aumento da demanda de heme tecidual (GRANDCHAMP, 1998 ; KAPPAS et al,. 

1995). 

 

Normalmente, o PBG seria convertido pela enzima HMBS nas porfirinas 

uroporfirinogênio I e III (figura 2). A redução parcial da atividade da HMBS em 

pacientes com PAI, leva a um acúmulo patológico dos precursores das porfirinas 

(MUSTAJOKI & DESNICK, 1985). 

 

 As manifestações clínicas durante as crises agudas são conseqüências do 

aumento na concentração desses metabólitos. Os indivíduos portadores de PAI 

apresentam sintomas gastrointestinais e neuropsiquiátricos que incluem dor 

abdominal, vômitos, constipação, hipertensão arterial, taquicardia e neuropatia 

periférica axonal. Distúrbios motores graves podem culminar em secreção 

inapropriada de hormônios anti-diuréticos (SIADH) e parada respiratória 

(KAUPPINEN & MUSTAJOKI, 1992; KAPPAS et al.,1995). De modo geral, esses 

sintomas clínicos ocorrem após a exposição a fatores precipitantes como drogas, 

variação hormonal feminina, tabagismo, desnutrição calórica e alcoolismo (MOORE, 

1993).  
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O bloqueio na via biossintética do heme pode causar um aumento da 

excreção urinária de ALA e PBG, principalmente nos pacientes sintomáticos 

(GRANDCHAMP, 1998), tornando a detecção destes metabólitos um dos 

parâmetros para o diagnóstico.  

 

Embora nos indivíduos afetados a atividade média observada, de HMBS seja 

50% mais baixa quando comparada a da população normal, a avaliação da atividade 

da HMBS nem sempre esclarece o diagnóstico. Isto é devido à sobreposição do 

nível de atividade enzimática observada nos indivíduos portadores da doença com o 

de indivíduos não portadores (BONAITI-PELLIE et al., 1984;  KAPPAS et al., 1995).  

 

A evidência clínica de PAI em um paciente indica a investigação de outros 

familiares para a detecção e orientação dos portadores assintomáticos e latentes 

quanto aos fatores desencadeantes da doença. Devido à sobreposição de 

resultados de atividade enzimática entre portadores e não portadores (BONAITI-

PELLIÉ et al.,1984), técnicas moleculares têm sido utilizadas no diagnóstico, como a 

identificação das mutações causadoras da doença e polimorfismos de comprimento 

de fragmentos de restrição (RFLP) (YOO et al., 1993; KAUPPINEN et al., 1995; PUY 

et al., 1997).   

 

Polimorfismos genéticos, definidos pela ocorrência de pelo menos dois alelos 

normais, relativamente comuns em um lócus com freqüência superior a 1% na 

população (LEWIN, 2001), podem ser marcadores para doenças multifatoriais e em 

alguns casos encontram-se associados às variações da expressão gênica. Vários 

polimorfismos foram descritos no gene HMBS (LLEWLLYN et al., 1987; LUNDIN & 
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ANVRET 1987; YOO et al., 1993; LAW et al., 1999; ROBREAU-FRAOLINI et al., 

2000). Quando os polimorfismos envolvem troca de uma única base (SNP), é 

possível que esta alteração modifique sítios de reconhecimento de enzimas de 

restrição, que facilitam a identificação dos genótipos. 

 

As enzimas de restrição são conhecidas pela capacidade de reconhecimento 

de seqüências específicas do DNA, onde as mesmas conseguem clivar. Essas 

seqüências são chamadas de sítios de restrição e as variações no DNA nesses 

sítios são os RFLP.  As mudanças no DNA genômico levam à criação ou à 

eliminação de determinados sítios de clivagem, alterando, assim, o tamanho de um 

ou mais fragmentos de DNA (LEWIN, 2001). 

 

Os RFLP têm demonstrado utilidade no diagnóstico de indivíduos 

assintomáticos e heterozigotos em famílias portadoras de mutações no gene HMBS, 

as quais não foram determinadas (YOO et al., 1993 ; LEWIN, 2001). Baseando-se 

nesta análise é possível identificar se um indivíduo herdou um alelo mutante de seus 

respectivos parentes portadores de PAI (LEE et al., 1988). 

 

Considerando que, a análise da diversidade no padrão de herança de 

polimorfismos existentes no gene HMBS poderá contribuir para uma melhor 

compreensão da expressão clínica de PAI, neste estudo, abordaremos 

especificamente a influência de polimorfismos genéticos sobre a expressão 

fenotípica da enzima HMBS, a terceira enzima envolvida na biossíntese do heme, e 

cuja redução dos seus níveis ocasiona a porfiria aguda intermitente  (MEYER et al., 

1972). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
__________________________________________________ 
 
  

2.1 Grupamento heme 

 

 O grupamento heme é um complexo formado por íons ferro e a molécula de 

protoporfirina IX. Serve como um grupo prostético para as hemoproteínas, as quais 

são essenciais para todas as células aeróbicas por desempenharem importantes 

funções biológicas. O heme é sintetizado na medula óssea para a formação de 

hemoglobina, que transporta oxigênio. No fígado, dois terços do heme é utilizado 

para a formação de proteínas do sistema citocromo P450 (CYP 450) (KAPPAS et al., 

1995), responsável pelo metabolismo de fármacos e de xenobióticos lipofílicos. O 

heme também se encontra envolvido na transferência de elétrons na cadeia 

respiratória, nas reações de neutralização de espécies reativas do oxigênio (radicais 



 
 

 

livres) e na ativação de processos enzimáticos que geram moléculas mensageiras, 

como a guanosina monofosfato cíclica (cGMP) e o óxido nítrico (NO) (THUNELL, 

2000; SARDH, 2008). Além disso, em células eritróides, o heme controla a tradução 

das cadeias α-globina e β-globina pela regulação de quinases específicas. E 

também está envolvido na regulação da transcrição de hemoproteínas, como 

citocromo c, citocromo c oxidase, citocromo b2 e catalase (BOTTOMLEY & 

MULLER-EBERHARD, 1988; JOVER et al., 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 1. Estrutura do grupamento heme 
                                  Adaptado de SASSA, 1996. 
 

 

 Estruturalmente, o heme é composto por um átomo de ferro coordenado a 

quatro anéis pirróis unidos por pontes de meteno e por quatro átomos de nitrogênio, 

formando uma estrutura conhecida como ferroprotoporfirina. O heme suporta 

substituintes ligados aos anéis pirróis, como quatro grupamentos metil, dois vinil e 

dois propionato (figura 1). Na hemoglobina, o ferro do grupamento heme encontra-se 

ligado a um resíduo de histidina da cadeia globínica e o oxigênio liga-se a outra 

posição do mesmo átomo de ferro (TSIFTSOGLOU et al., 2006). 
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2.2 Biossíntese do heme 

 

Os principais sítios de síntese do grupamento heme são o fígado e o 

tecido eritróide (KAPPAS et al., 1995). Nas células de mamíferos, a primeira e as 

três últimas etapas enzimáticas ocorrem na mitocôndria; e as etapas intermediárias 

ocorrem no citosol (figura 2).  

 

 

Figura 2. Via biossintética do heme em eucariotos. Diagrama ilustrando as enzimas, 
as reações que elas catalisam e os compartimentos intracelulares das proteínas 
(ONUKI et al., 2002). 

 

 

A biossíntese inicia-se na mitocôndria com a condensação catalisada pela 

ALA sintase (ALAS), de oito moléculas de glicina e oito de succinil coenzima A, em 

ácido δ-aminolevulínico (ALA). No citoplasma, duas moléculas de ALA se combinam 

na presença de ALA desidratase (ALAD), formando o porfobilinogênio (PBG), um 

ALA sintase 
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composto monopirrólico instável. A terceira enzima, denominada porfobilinogênio 

desaminase (PBGD), também conhecida como hidroximetilbilano sintase (HMBS) e 

uroporfirinogênio I sintase (UROS-I), catalisa a condensação de quatro moléculas de 

PBG para formar o tetrapirrol linear hidroximetilbilano (HMB) (figura 3). 

Espontaneamente, o HMB forma o uroporfirinogênio I (URO I), e pela ação da 

uroporfirinogênio descarboxilase (UROD) é catalisada a formação da 

coproporfirinogênio I (COPRO I), os quais não participam da etapa subseqüente da 

biossíntese do heme. (KAPPAS et al,. 1995; SARDH, 2008).  

 

Figura 3. Síntese de hidroximetilbilano (HMB). A reação é catalisada pela enzima 
citosólica hidroximetilbilano sintase. Quatro moléculas adicionais de PBG são 
desaminadas e polimerizadas para formar um hexapirrol. O tetrapirrol é então 
clivado e desprendido como HMB (AJIOKA et al., 2006). 
 
 
 

A enzima uroporfirinogênio III sintase (UROS-III) catalisa os rearranjos 

intra-moleculares e o fechamento do anel do HMB para formar uroporfirinogênio III, 

um tetrapirrol cíclico (SHOOLINGIN-JORDAN, 1995). Então, as moléculas de ácido 

acético do uroporfirinogênio III são descarboxiladas pela UROD e convertidas a 

grupos metila originando o coproporfirinogênio III (COPRO III) (ELDER & ROBERTS, 

1995).  

HMBS + DPM 
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Na última etapa citoplasmática, a enzima coproporfirinogênio oxidase 

(CPO) catalisa a conversão do COPRO III em protoporfirinogênio IX (PROTO IX), 

que migra para a mitocôndria onde será oxidado a protoporfirina IX por ação da 

protoporfirinogênio oxidase.  Na última etapa, o heme é gerado pela inserção de 

íons ferro no interior do ciclo tetrapirrólico da protoporfirina IX, uma reação catalisada 

pela enzima ferroquelatase. Embora a via biossintética envolva os compartimentos 

citosólicos e mitocondriais, os genes que participam da síntese são codificados no 

núcleo e transferidos para o citoplasma (AJIOKA et al., 2006). 

 

 

2.3 Regulação da via biossintética do heme 

 

O controle da biossíntese do heme envolve a ativação da transição do 

mRNA codificante da enzima ALAS. O mRNA para a ALAS, é transcrito a partir de 

um gene constitutivo,  expresso em todos os tecidos, principalmente o fígado, e um 

gene expresso por células do tecido eritropoiético, que codificam diferentes 

isoenzimas (DAILEY, 1997; AJIOKA et al., 2006). 

 

Segundo PONKA (1997), BISHOP foi o primeiro a descrever diferenças 

significantes entre as propriedades ligantes e cinéticas das ALAS eritróides e não-

eritróides (constitutiva) em porcos. E posteriormente, WATANABE e YAMAMOTO 

teriam realizado estudos imunoquímicos em células de galinhas e de ratos que 

confirmaram a existência de duas isoenzimas ALAS.  
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O gene que codifica a enzima ALAS que é expressa em todos os tecidos 

(ALAS1) está presente no braço curto do cromossomo três (ELFERINK et al.,1988). 

O transcrito do gene ALAS1 possui tempo de meia-vida curto (uma hora) e seus 

níveis in vivo são sensíveis a uma variedade de hormônios, drogas e xenobióticos. A 

outra forma que é expressa apenas nos precursores eritróides (ALAS2) e codificada 

no cromossomo X, é expressa apenas durante a eritropoiese (SUTHERLAND et 

al.,1989). 

 

 

 
 
Figura 4. As duas isoformas ALAS1 e ALAS2    =  promotor constitutivo;     =              
= = promotor eritróide; Chr. = localização do cromossomo; ATG= sítio inicial de 
tradução; IRE= Elemento responsivo ao ferro (AJIOTA et al., 2006). 

 

 

A porção amino-terminal das duas enzimas é consideravelmente 

diferente, porém, as porções carboxi-terminal, as quais comportam o sítio catalítico 

das enzimas, são homólogas. A regulação destas duas formas de ALAS é mediada 

por diferentes mecanismos, mas ambas as formas requerem um co-fator em comum, 

o piridoxal 5-fosfato (PLP) e são expressas como homodímeros. O PLP se liga a 

uma lisina específica que está presente no domínio catalítico de todas as ALAS. É 

formado, então, um complexo da base de Schiff PLP-glicina, o qual reage com o 

succinil Co-A (DAILEY, 1997; PONKA, 1997).   
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A biossíntese do heme hepático é controlada na etapa de produção do 

ALA por um mecanismo de feedback negativo.  Em outras palavras, o pool de heme 

intra-citoplasmático inibe especificamente a transcrição do gene que codifica a 

enzima ALAS1 (ELFERINK et al.,1988). Os mecanismos dependentes de heme que 

controlam a atividade de ALAS1 incluem a redução do tempo de meia-vida de seu 

mRNA, bloqueio da translocação da proenzima da ALAS1 do citosol para o interior 

da mitocôndria e repressão da transcrição da ALAS1 ( SCHOLNICK et al., 1972).  

 

O cDNA das enzimas envolvidas na biossíntese do heme já foi codificado 

possibilitando um melhor esclarecimento  sobre o mecanismo de regulação no tecido 

eritropoiético. Nos progenitores eritróides, a maquinaria de síntese de heme é 

designada para realizar uma produção interrupta de heme para este se combinar 

com as cadeias de globina e formar a hemoglobina. Na medula óssea, a biossíntese 

de heme no tecido eritropoiético apresenta um mecanismo de regulação distinto, 

relacionado ao processo de diferenciação celular. O gene da ALAS2 apresenta 

regiões funcionais denominadas de elementos responsivos ao ferro, envolvidas na 

regulação de sua expressão durante o processo de diferenciação eritróide. COX et 

al. (1991) propuseram que, em baixas concentrações de ferro intracelular, estas 

regiões funcionais presentes na ALAS2 ligam-se à uma proteína citosólica conhecida  

como proteína ligante aos elementos responsivos ao ferro (IRE-BP), impedindo a 

tradução do mRNA.  
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2.4 Porfirias 

 

As porfirias são doenças metabólicas causadas por alterações genéticas 

nos genes que codificam as enzimas envolvidas na biossíntese do grupo heme 

(ELDER et al., 1972).  Existem oito formas reconhecidas de porfirias, sendo a 

classificação destas patologias baseada no defeito enzimático e no perfil bioquímico 

encontrado nos tecidos, na urina, no sangue e nas fezes do indivíduo afetado. 

Baseado no conteúdo da porfirina ou do seu precursor no tecido no qual o distúrbio 

metabólico predomina (fígado ou medula óssea), classificam-se as porfirias em dois 

grupos: eritropoiéticas e hepáticas, como pode ser visto na tabela 1.  

 

Dentre as porfirias eritropoiéticas, inclui-se: porfiria eritropoiética congênita 

(PEC) - deficiência de uroporfirinogênio (URO) III sintase e protoporfiria 

eritropoiética (PPE) - deficiência de ferroquelatase. Já as porfirias hepáticas podem 

ser classificadas como: porfiria de repouso - deficiência de ácido delta-

aminolevulínico (ALA) dehidratase,  porfiria aguda intermitente (PAI) - deficiência 

de hidroximetilbilano (HMB) sintase , coproporfiria hereditária (CPH) - deficiência 

de coproporfirinogênio (COPRO) III oxidase, porfiria variegata (PV) - deficiência de 

protoporfirinogênio (PROTO) oxidase e porfiria cutânea tarda (PCT) - deficiência 

de uroporfirinogênio (URO) III decarboxilase. Há ainda uma forma homozigota rara 

pertencente à família da PCT, denominada porfiria hepatoeritropoiética – 

deficiência de uroporfirinogênio (URO) III decarboxilase (MUSTAJOKI, S.1999). 

 

 As porfirias também podem ser classificadas segundo a forma de 

apresentação dos sintomas, que divide as porfirias em porfirias agudas, com 
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predomínio de sintomas neuropsiquiátricos e viscerais, e porfirias cutâneas, que se 

manifestam por fotossensibilidade cutânea (Associação Brasileira de Porfiria). 

Representam um grupo heterogêneo de doenças, relativamente raras, com 

características clínicas e bioquímicas peculiares a cada uma delas e um padrão de 

herança variável (tabela 1). Dentre as porfirias hepáticas, a mais comum é a porfiria 

aguda intermitente (PAI), caracterizada por uma redução na atividade de 

hidroximetilbilano sintase (HMBS) (KAPPAS et al., 1995; BONKOVSKY & 

BARNARD, 1998). 

 

Tabela 1- Classificação das porfirias 
 

Classificação 
Deficiência 

enzimática 
Manifestações Herança 

Eritropoiéticas  

Porfiria Eritropoiética 

Congênita 

Uroporfirinogênio III 

sintase 
Fotossensibilidade 

Autossômica 

recessiva 

Protoporfiria 

Eritropoiética 
Ferroquelatase Fotossensibilidade 

Autossômica 

recessiva/dominante 

Hepáticas  

Porfiria por deficiência 

de ALA dehidratase 
ALA dehidratase 

Sintomas 

neurológicos 

crônicos 

Autossômica 

recessiva 

Porfiria Aguda 

Intermitente 

Hidroximetilbilano 

sintase 
Ataques agudos 

Autossômica 

dominante 

Coproporfiria 

Hereditária 

Coproporfirinogênio 

III oxidase 

Ataques agudos e/ou 

fragilidade da pele 

Autossômica 

dominante 

Porfiria Variegata 
Protoporfirinogênio 

oxidase 

Ataques agudos e/ou 

fragilidade da pele 

Autossômica 

dominante 

Porfiria Cutânea Tarda 
Uroporfirinogênio  III 

decarboxilase 
Fragilidade da pele 

Autossômica 

dominante 

Porfiria 

Hepatoeritropoiética 

Uroporfirinogênio  III 

decarboxilase 
Fotossensibilidade 

Autossômica 

recessiva 

Adaptado de KAPPAS et al., 1995
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2.5 Porfiria Aguda Intermitente 

 

2.5.1 Histórico 

 

A porfiria aguda intermitente (PAI) é uma doença metabólica causada por 

deficiência parcial da enzima HMBS, terceira enzima da via biossintética do grupo 

heme (TSDUCHY et al., 1965). A redução da atividade desta enzima resulta em 

acúmulo de metabólitos intermediários de ação tóxica. 

 

O conhecimento de que o acúmulo e a excreção das porfirinas em 

excesso resulta em desordens metabólicas ocorreu em 1874, quando um paciente 

apresentou sinais e sintomas característicos da PEC (STRAKA et al., 1990). 

 

SUAREZ et al. (1997) relataram que o primeiro caso de PAI foi registrado 

por STOKVIS em 1889, quando este observou que uma mulher excretava uma urina 

vermelho escuro e morreu após a ingestão de sulfametano. E que em 1898, 

CAMPBELL foi o primeiro a estudar as alterações patológicas no SNC de pacientes 

com PAI.  

 

Hans Fischer, ganhador do prêmio Nobel de química orgânica em 1930, 

foi quem introduziu o termo porfiria que tem origem grega (porphuros) e significa 

“púrpura”. Mais tarde, WALDENSTRÖM o popularizou através de suas extensivas 

investigações clínicas e químicas. E foram os estudos de C.J WATSON nos Estados 

Unidos e J. WANDENSTRÖM, na Europa, que estabeleceram a base para as 

classificações das porfirias ( TSCHUDY et al., 1975). 
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Segundo TSCHUDY et al. (1975), talvez a principal descoberta durante os 

estudos bioquímicos da PAI tenha sido realizada por SACH, em 1931, de que a 

urina dos pacientes com PAI contém um cromógeno positivo para o reagente de 

Erlich. Quando esta substância entra em contato com o reagente, adquire uma 

coloração vermelha e esta reação contribui para o diagnóstico bioquímico da doença 

(TSCHUDY et al., 1975).  

 

TSCHUDY et al. (1975) descobriram que elevadas concentrações de 

carboidratos ingeridos bloqueiam a indução da ALAS hepática na porfiria hepática 

humana e experimental.  SCHMID, SCHWARTZ e WATSON demonstraram que a 

PAI é uma forma de porfiria hepática na qual as anormalidades do metabolismo das 

porfirinas são originadas no fígado; GRANICK & URATA observaram que a ALAS é 

uma enzima hepática indutora da biossíntese do heme. BARKER & ESTES foram os 

primeiros a observarem que a PAI ocorre em membros da mesma família, e 

GÜNTHER também descreveu o caráter hereditário da doença (TSCHUDY et al., 

1975). 

 

Em 1986, RAICH et al. clonaram e seqüenciaram o cDNA do gene que 

codifica a enzima HMBS eritrocitária humana, iniciando estudos que posteriormente 

encaminharam múltiplas investigações genéticas de PAI. 

 

Há evidências de que o rei George III da Inglaterra (1738-1820) 

apresentava sintomas, como dor abdominal, urina vermelha escura e episódios de 

distúrbio mental característicos de porfiria aguda. Assim como também há relatos de 

31



 
 

 

que outros membros da família real britânica apresentavam sintomas semelhantes 

(ONUKI et al., 2002).  

 
   

O pintor pós-impressionista Vincent van Gogh (1853-1890) apresentava 

períodos de extrema criatividade intermediados por episódios de uma doença 

debilitante, provavelmente PAI. Esta última condição era exacerbada pelo hábito de 

fumar, por má nutrição, trabalho intenso e abuso de álcool, particularmente na forma 

de absinto  licor, muito popular no século XIX na França que continha um grau 

elevado de álcool (74%) (ARNOLD, 2004). 

 

 

2.5.2 Etiopatogenia 

 

A PAI é mais comum em mulheres do que em homens  e muito raramente 

acomete crianças. O primeiro ataque geralmente se manifesta entre 15 e 40 anos de 

vida do indivíduo (STEIN & TSCHUDY, 1970). 

 

A expressividade da PAI é variável, sendo que cerca de 90% dos 

pacientes são heterozigotos para uma mutação no gene HMBS e permanecem 

assintomáticos durante toda a vida (PRAUCHNER & EMANUELLI, 2002; 

ULBRICHOVA et al., 2006).  

 

A prevalência de indivíduos sintomáticos é apenas 5 - 10 por 100 000. É 

mais comum em países do norte da Europa, como Suécia (60-100 por 100 000), 
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Inglaterra e Irlanda (HRDINKA et al. 2006; SASSA, 2006). Não há estudos da 

incidência de PAI no Brasil. 

 

 

2.5.3 Manifestações Clínicas da Porfiria Aguda Intermitente 

 

As manifestações clínicas da doença são caracterizadas por ataques 

intermitentes de disfunção neurológica, incluindo dor abdominal e outros problemas 

gastrointestinais, hipertensão, taquicardia e várias manifestações do sistema 

nervoso periférico e central. A freqüência dos sintomas e os sinais físicos estão 

listados na tabela 2. 

 

E com base nas manifestações clínicas, assim como no padrão de 

excreção de porfirinas e precursores porfirínicos, observados em indivíduos com 

PAI, é possível distingui-la de outras porfirias hepáticas, como a PV e a CPH 

(STRAND et al., 1972) 

 

Fatores ambientais, metabólicos e hormonais, aumentam a demanda de 

heme levando à indução da expressão do gene que codifica a enzima ALAS no 

fígado. A deficiência parcial da enzima HMBS, que catalisa a terceira etapa da 

biossíntese do heme, compromete a formação  do hidroximetilbilano, o precursor dos 

porfirinogênios e ocasiona o acúmulo de ALA e PBG (MEYER et al. 1972; CHEN et 

al., 1994).   
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Em alguns casos, os ataques agudos intermitentes podem ocasionar o 

óbito, provavelmente pela arritmia cardíaca. A doença pode se complicar com o 

surgimento de anormalidades eletrolíticas. A hiponatremia é comum durante estes 

episódios e pode ajudar no esclarecimento do diagnóstico, pois geralmente é 

resultado da síndrome da secreção inapropriada de hormônio antidiurético (SIADH) 

e responsável pelas convulsões. E a urina às vezes possui coloração vermelho 

escuro pela presença de porfobilina, produto oxidado do PBG (SASSA, 2006). 

 

Complicações crônicas incluem o aumento do risco de desenvolvimento 

de câncer hepático, hipertensão e falência renal (BADMINTON & ELDER, 2005). 

 
 
 

 

               Tabela 2 - Sinais e sintomas comuns das porfirias agudas 

Sinais e Sintomas Incidência estimada (%) 

Dores abdominais 85 - 95 

Taquicardia 64 - 85 

Dores nas extremidades 50 - 70 

Constipação 48 - 84 

Vômito 43 - 88 

Paresia 42 - 68 

Sintomas mentais 40 - 58 

Hipertensão arterial sistêmica 36 - 55 

Convulsões 10 - 20 

Paralisia respiratória 9 - 20 

Diarréia 5 - 12 

Adaptado de ANDERSON, K.E  et al. 2005 
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O curso dos ataques agudos é variável e os sintomas porfíricos podem 

durar de alguns dias a várias semanas. Alguns pacientes apresentam os sintomas 

continuadamente, porém, a maioria dos indivíduos sintomáticos apresenta os 

ataques bem delineados com as características da doença e as fases remissivas são 

assintomáticas (KAPPAS et al.,1995). 

 

 

2.5.4 Fatores Precipitantes das Crises Agudas 

 

São aqueles que podem converter a doença no estado latente para as 

manifestações clínicas. Alguns indivíduos portadores de PAI têm uma vida normal 

sem nunca terem manifestado um episódio de ataque agudo (TSCHUDY et al,. 

1975).  

 

Mas na maioria dos casos de deficiência da enzima HMBS em que os 

indivíduos são expostos a fatores precipitantes endógenos, como alterações 

hormonais ou exógenos (medicamentos, tabaco, álcool, restrição calórica), são  

desencadeados os episódios agudos da PAI. Entretanto, ao se evitar esses fatores 

precipitantes, logo se observa a redução da incidência dos ataques (KAUPPINEN & 

MUSTAJOKI, 1992; MUSTAJOKI, S. 1999). 

 

a) Medicamentos 

O fator predisponente mais importante é a ingestão de medicamentos que 

sofrem metabolização pelo sistema citocromo P450 (dependente de heme), 

induzindo a síntese deste complexo enzimático com conseqüente consumo pool 
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intracelular de heme livre (MOORE, 1993; TISHLER, 1999; PRAUCHNER & 

EMANUELLI, 2002), como é o caso da administração de barbitúricos e antibióticos 

da classe das sulfonamidas.  

 

Os medicamentos considerados seguros assim como, aqueles que 

apresentam restrições de uso nos pacientes com PAI (tabela 3), podem ser 

encontrados em endereços eletrônicos específicos (European Porphyria Initiative). 

 

Tabela 3 - Medicamentos considerados seguros em pacientes com porfirias 
agudas 
 

1 
Analgésicos: paracetamol, aspirina, ibuprofeno, naproxeno, morfina, 

demerol, codeína, metadona 

2 
Antibióticos: penicilinas, cefalosporinas, aminoglucósidos, anfotericina B, 

tetraciclinas 

3 Psicotrópicos: fenotiazinas (clorpromazina), haloperidol, litio, nortriptilina 

4 Antihipertensivos: atenolol, propranolol, labetalol, tiazidas, reserpina 

5 

Outros:atropina, oxazepam, diazepam, insulina, heparina, glicocorticóides,  

clordiazepóxido, neostigmina, 

procaína, succinilcolina, ciclopropano 

Fonte: PLANZER, 2004 

 

b) Fatores Nutricionais 

A redução da ingestão de calorias, geralmente conseqüência de dietas 

para perda de peso, usualmente contribui para a precipitação dos ataques agudos 

de PAI. Então, deve-se evitar o jejum durante dietas, períodos pós-operatórios e de 

doenças. O jejum induz a atividade da heme oxigenase – 1 (HO -1), a qual pode 

levar a depleção do pool de heme hepático e contribuir para a indução de ALA-S. A 

transcrição de ALA-S 1 também pode ser elevada pelo co-ativador de fatores de 
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transcrição 1α hepático (PGC- 1 α). Durante o jejum, o PGC- 1 α é ativado e o fígado 

deixa de usar a glicose como suprimento energético, uma vez que esta se encontra 

em baixas concentrações, e passa a realizar a β-oxidação de ácidos graxos.  Então, 

o aumento da produção de PGC- 1 α , levando ao aumento dos níveis de ALA-S 1, e 

o desequilíbrio da hemostasia energética no fígado, criam condições para o 

surgimentos dos ataques agudos (HANDSCHIN et al. 2005). 

 

c) Tabagismo 

O tabagismo tem sido relacionado às alterações do metabolismo dos 

esteróides, e com importante efeito anti-estrogênico. Muitos constituintes do cigarro 

podem estimular a atividade do citocromo hepático P450, e o metabolismo dos 

hormônios esteróides é afetado por alguns indutores dessa enzima. A composição 

dos cigarros é complexa, contendo alguns compostos capazes de induzir as mono-

oxigenases, como os benzopirenos.  

 

Em um estudo com 144 pacientes, LIP et al. (1991), observaram que 

entre o grupo dos fumantes, 44% dos indivíduos tiveram mais de um  ataque de PAI 

enquanto entre os não-fumantes, apenas 11% tiveram mais de um ataque. 

Provavelmente, o ato de fumar age em conjunto com outros fatores precipitantes 

destes ataques, sendo difícil afirmar a real contribuição de cada fator, que podem 

estar combinados com o uso de álcool, de determinados medicamentos ou de 

ambos.  
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d) Álcool 

O álcool inibe enzimas que participam da biossíntese do grupo heme e 

induz o citocromo P450. O álcool esgota as reservas de heme e às vezes 

desencadeia as manifestações bioquímicas e clínicas da doença devendo, portanto, 

ser evitado o seu consumo (DOSS, et al. 2000 ; HERRICK & Mc COLL, 2005). 

 

e) Infecções, processos cirúrgicos e estresse 

Os ataques de porfiria podem acontecer durante processos infecciosos e 

outras doenças, após cirurgias e estresse psicológico e físico. Muitas destas 

condições são conhecidas por aumentar a atividade de HO-1 hepática (SASSA, 

2006). 

 

f) Alterações hormonais 

Mulheres em idade fértil podem precisar de terapias com supressores da 

produção de seus hormônios sexuais endógenos para evitar os ataques agudos 

(MUSTAJOKI,S. 1999).  

 

Em dois casos clínicos, Mc NULTY & HARDY (2000) relataram o caso de 

duas irmãs de 22 e 24 anos, que já tinham sido diagnosticadas portadoras de PAI e 

que apresentavam ataques agudos uma semana antes da menstruação.  

 

Os hormônios estrogênio e progesterona estão relacionados com o 

aumento dos precursores das porfirinas que induzem a primeira enzima da via 

biossintética do heme. A progesterona também tem implicação com o aumento do 

catabolismo do heme.  Os níveis de progesterona e de seus metabólitos encontram-
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se elevados durante a fase lútea do ciclo menstrual e é considerado um fator 

precipitante de ataques agudos, mais importante que o estrogênio.  Ao se avaliar 

clinicamente, os ataques no período pré-menstrual são relatados em 10 a 30% dos 

casos e a freqüência dos ataques é reduzida após a menopausa. Sendo assim, 

essas evidências clínicas sugerem que os hormônios sexuais femininos ativam a 

doença (ANDERSON, C. et al., 2003). 

 

 

2.5.5 Fisiopatologia das Manifestações Clínicas 

 

Apesar de existir um maior conhecimento sobre a biologia celular e 

molecular da PAI nos dias de hoje, ainda permanecem obscuros os mecanismos 

patogenéticos causadores destas alterações. As manifestações clínicas ocorrem 

devido às disfunções nos sistemas nervoso central, periférico e autônomo (SUAREZ 

et al., 1997). 

 

Há algumas teorias propostas e as mais prováveis são as que afirmam 

que o acúmulo dos precursores das porfirinas são responsáveis pela 

neurotoxicidade (KAPPAS et al., 1995) e que a deficiência de heme afeta o sistema 

nervoso (PUY et al., 1993). 
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Neurotoxicidade causada pelo acúmulo de precursores das 

porfirinas  

 

Embora um maior número de estudos clínicos seja necessário para 

determinar os efeitos que o ALA exerce nos sistemas biológicos, o aumento da sua 

concentração no cérebro pode ser visto como um sinal patológico e salienta a 

probabilidade de estar envolvido no desenvolvimento das manifestações 

neuropsiquiátricas das porfirias. 

 

O mecanismo pelo qual o ALA é transportado até o cérebro permanece 

incerto, mas há relatos de que seu acúmulo no cérebro possa ocorrer através de 

difusão passiva pela barreira hematoencefálica. Há ainda evidências da existência 

de um transportador específico de peptídeos (PEPT2) no córtex cerebral, que tem o 

ALA como substrato. Este transportador contribui para a manutenção dos níveis 

baixos de ALA no sistema nervoso central, pois o transporta do cérebro para o 

sangue a fim de manter o equilíbrio de sua concentração Estes achados sugerem 

que o cérebro tem um mecanismo regular que evita o acúmulo de ALA no sistema 

nervoso central, mantendo seus níveis baixos pela ação do PEPT2 (ADHIKARI et al., 

2006).    

 

 EMANUELLI et al. (2003) demonstraram que o ALA possui interação com o 

sistema glutamatérgico e seu excesso causa convulsões. Seus estudos in vitro 

determinaram os mecanismos moleculares envolvidos nesta interação e indicaram 

que o ALA estimula a liberação de neurotransmissores excitatórios na fenda 
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sináptica de ratos e age como um inibidor não-competitivo do transportador de 

glutamato, denominado GLT-1, inibindo seu transporte para os astrócitos. 

 

 Além disso, o ALA pode causar danos nos receptores pré-sinápticos GABAA 

do ácido gama aminobutírico (GABA) devido à sua semelhança estrutural com tal 

neurotransmissor, e age como um antagonista do GABA além de estimular a 

liberação de glutamato. Isso sugere que o ALA pode estar envolvido na morte dos 

neurônios devido ao influxo de cálcio (ADHIKARI et al., 2006). 

 

 O ALA apresenta comportamento pró-oxidante porque participa de um 

processo oxidativo catalisado pelos íons ferro em pH fisiológico com produção de 

espécies reativas do oxigênio e do ácido 4,5-dioxovalérico (DOVA). Ensaios prévios 

indicam ainda, que o ALA pode interromper a função do receptor GABAA através de 

radicais livres produzidos durante a sua oxidação (ADHIKARI et al., 2006). 

 

 

Deficiência de heme 

 

A deficiência crítica de heme resulta na redução dos níveis de 

hemeproteínas, responsáveis pelo transporte de oxigênio, de elétrons e pelo sistema 

do citocromo P450, resultando em efeitos diretos ou indiretos no sistema nervoso. A 

deficiência de heme hepático causa a redução da atividade da triptofano 

dioxigenase, que é uma enzima que participa da etapa limitante no metabolismo 

oxidativo do triptofano, que se transforma na substância cinurenina (MEYER et al., 

1998). Sendo assim, há aumento dos níveis de triptofano ofertados ao cérebro. Pelo 
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fato do triptofano ser um precursor da serotonina, também pode haver aumento de 

seus níveis. Já foi observado em pacientes com PAI elevados níveis sangüíneos de 

serotonina, e alguns dos sintomas da porfiria aguda podem ser explicados pelo 

aumento da atividade serotoninérgica (PUY et al., 1993; LECHA et al., 2003). 

 

 

2.6 Estrutura da proteína hidroximetilbilano sintase 

 

A estrutura da HMBS humana apresenta mais de 45% de homologia da 

sua seqüência de aminoácidos em relação à de proteínas provenientes de outras 

espécies, como por exemplo, Escherichia coli, Bacillus subtilis, Euglena gracilis,  

ratos e camundongos (LOUIE et al., 1992). A estrutura tridimensional da E.coli foi 

elucidada utilizando cristalografia de raio-X e, devido à semelhança descrita acima, 

as conclusões sobre suas propriedades puderam ser estendidas à enzima HMBS 

humana. Isto foi de extrema importância, uma vez que foi possível determinar sua 

estrutura, suas características funcionais e analisar como as mutações influenciam 

suas propriedades catalíticas (BROWNLIE et al., 1994; WOOD et al., 1995). 

 

A estrutura enzimática compreende três domínios que contêm folhas beta 

pregueadas e alfa-hélices e um núcleo hidrofóbico com contatos polares entre os 

domínios, sugerindo uma estrutura flexível para a enzima (figura 5). 

 

O sítio ativo da HMBS contém um co-fator composto de duas moléculas 

de PBG ligadas entre si (anéis C1 e C2), identificado como um dipirrometano. 

(JORDAN et al., 1988) (figura 6). Este se liga ao aminoácido cisteína (Cys) na 
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posição 242 do domínio três da enzima de E.coli. Cada molécula de PBG que entra 

para alongar a cadeia através da reação de tetrapolimerização, possui duas cadeias 

laterais com um radical carboxilato. Então, é criada uma carga negativa, que deve 

ser estabilizada no sítio ativo ao interagir com uma carga positiva do aminoácido nas 

cadeias da proteína (JORDAN & WOODCOCK, 1991). Na ligação das duas 

moléculas do substrato PBG ao sítio catalítico, a enzima exibe uma reação típica de 

Ehrlich de um tetrapirrometano, que estabiliza a ligação do substrato com o co-fator. 

E após a liberação do tetrapirrol, o co-fator permanece ligado à enzima (JORDAN et 

al., 1988). 
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Figura 5. Estrutura da HMBS. A) Representação tridimensional da HMBS de E. 
coli. O domínio 1 é mostrado em azul, domínio 2 em verde e o domínio 3 em rosa. 
O co-fator dipirrometano é mostrado em alaranjado na região catalítica, entre os 
domínios 1 e 2 (SHOOLINGIN-JORDAN,1995) B) Representação esquemática da 
estrutura secundária da hidroximetilbilano sintase humana baseada na estrutura 
cristalizada da enzima de E. coli. Os números indicam os códons da seqüência 
da enzima humana; dpm indica o sítio do cofator dipirrometano e os símbolos alfa 
() e beta() representam as alfa-hélices e beta pregueadas da estrutura proteica 
(WOOD et al., 1995) 

 

A 

B 
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2.7 Aspectos moleculares do gene que codifica a enzima 
hidroximetilbilano sintase 
 

 A enzima HMBS é codificada por um gene localizado na região do 

cromossomo 11q24.1 → q24.2 (figura 7).  

 

                                
 
Figura 7. Gene que codifica a enzima HMBS localiza-se no braço longo (q) do 
cromossomo 11, na posição 24.1 → 24.2 (mais precisamente, entre os pares de 
bases 118.460.802 ao 118.469.466) (Hep Centro, 2008). 
 

Figura 6. Pontes de hidrogênio e interações iônicas do cofator dipirrometano 
(anéis C1 e C2) com a proteína hidroximetilbilano sintase e moléculas de água 
durante a ligação ao substrato. As cadeias laterais da proteína são numeradas 
com o número de resíduos na proteína humana e entre parênteses encontra-se 
o resíduo equivalente na E. coli. (*) indica sítios onde já houve relatos de 
mutação na PAI (WOOD et al., 1995) 

 

   45



 
 

 

 O gene HMBS foi caracterizado em 1986 (RAICH et al.), o que permitiu a 

descoberta das alterações moleculares relacionadas à PAI. O gene apresenta 10kb 

e é traduzido em um cDNA de 1,4 Kb contendo 15 exons  (SCHNEIDER-YIN et al. 

2008). O gene codifica uma enzima constitutiva (44-KDa) e uma enzima específica 

do tecido eritróide (42-KDa), as quais diferem entre si somente na região N-terminal 

da seqüência de aminoácidos (figura 8). As duas isoformas da enzima HMBS são 

traduzidas a partir de mRNAs que são produzidos por splicing alternativo de 

transcritos primários provenientes de dois promotores distintos separados por 3kb de 

DNA. O promotor constitutivo encontra-se na região 5’ flanqueadora e seu transcrito 

é codificado pelos exons 1 e 3 até 15. O promotor eritróide específico está no intron 

1 e seu transcrito é codificado pelos exons 2 até 15. O transcrito constitutivo é 

expresso em todos os tecidos e seu promotor apresenta características peculiares 

aos promotores constitutivos, enquanto o promotor no intron 1 é ativo em tecidos 

eritróides e possui elementos regulatórios similares àqueles do promotor da β-

globina (GRANDCHAMP, 1989a; YOO et al. 1993; CHEN et al. 1994). 
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2.8 Diagnóstico laboratorial da porfiria aguda intermitente 

     

 Tradicionalmente, o diagnóstico na PAI envolve três etapas: primeiro, a 

história clínica do probando, incluindo a freqüência dos ataques agudos, a história 

familiar e um exame físico minucioso.  

 

Segundo, a determinação bioquímica de porfirinas e seus precursores na 

urina. O ALA e o PBG liberados na urina são considerados marcadores que se 

encontram em concentração elevada no caso de pacientes sintomáticos com PAI e, 

às vezes, em alguns indivíduos assintomáticos que possuem uma herança de 

deficiência da enzima HMBS. Durante os ataques agudos, há um grande aumento 
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Figura 8. Estrutura do gene HMBS (linha central), compreendendo os 15 exons e 
os dois mRNA derivados por splicing alternativo (GRANDCHAMP, 1998). 
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da excreção destes precursores (25-100mg/dL de ALA ; 50-200 mg/dL de PBG). 

Estes metabólitos podem voltar aos níveis normais quando a doença torna-se inativa 

por um longo período de tempo. (FLODERUS et al., 2006). Métodos cromatográficos 

quantitativos podem ser utilizados (MAUZERALL & GRANICK, 1955). Testes 

qualitativos, como Watson-Schwartz e Hoesch geralmente são usados para uma 

rápida confirmação do diagnóstico, pois detectam rapidamente o excesso de PBG 

que ocorre na fase aguda das síndromes porfíricas (BONKOVSKY & BARNARD, 

1998). Entretanto, a sensibilidade e a especificidade desses testes limitam suas 

utilidades. Resultados falso-positivos e falso-negativos são comuns quando há 

presença de interferentes (PIERACH et al., 1977; PRAUCHNER & EMANUELLI, 

2002) 

 

Terceiro, a determinação da atividade da HMBS eritrocitária. Desde que 

Meyer et al. (1972) demonstraram uma atividade reduzida da HMBS em eritrócitos 

de pacientes com PAI, vários centros em diferentes partes do mundo adotaram esta 

metodologia. 

 

 Nesse ensaio, o PBG é usado como substrato e a uroporfirina I formada 

é medida pelos métodos de espectrofotometria (GRANDCHAMP et al., 1976) ou 

espectrofluorimetria (SASSA et al., 1974). Devido à grande variação nos valores de 

atividade desta enzima, os casos limítrofes são melhor interpretados determinando-

se a atividade da HMBS eritrocitária de outros familiares (MUSTAJOKI, P. 1981).  

 

STRAND et al. (1972) estudaram membros de uma família que 

apresentavam redução da atividade de HMBS, mas não manifestavam sintomas 
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clínicos de PAI e tinham excreção de PBG e ALA em níveis normais. Através de 

testes realizados in vivo, foi determinado que estes indivíduos tinham uma fraca 

habilidade em converter ALA em porfirinas. Como a PAI possui herança autossômica 

dominante, seus pais também foram investigados e concluiu-se que seu pai possuía 

deficiência parcial de HMBS e sua mãe apresentou valores enzimáticos normais. 

Essas observações levantaram a possibilidade do método de determinação da 

atividade da HMBS eritrocitária ser um indicador mais sensível em relação aos 

testes de ALA e PBG urinário na fase latente da doença. 

 

 Entretanto, em alguns casos, há uma a zona de sobreposição da atividade da 

HMBS eritrocitária entre indivíduos normais e afetados pela porfiria, dificultando o 

estabelecimento de um diagnóstico definitivo por este método (MAGNUSSEN et al., 

1974; SASSA et al., 1974; BONAITI-PELLIÉ et al., 1984; HERRICK & MC COLL, 

2005). 

 

 MUSTAJOKI, P. (1981) estudou uma família filandesa com PAI que apesar de 

ter um padrão de excreção dos metabólitos ALA e PBG típico da PAI, apresentava 

níveis normais de HMBS eritrocitária; com valores de 56,7 ± 6,6 U que não 

apresentaram diferença significativa quando comparados aos controles                

(58,7 ± 9,0 U).  Este fato sugere a existência de uma variante da PAI, em que o 

defeito enzimático se manifesta no fígado, e não nos eritrócitos (MUSTAJOKI, P. & 

TENHUNEN, 1985; GRANDCHAMP et al., 1987; GRANDCHAMP et al., 1989a). 

 

 Um pequeno subgrupo de pacientes (aproximadamente 5%) apresenta esta 

variante de PAI em que a atividade de HMBS eritrocitária é normal, devido à 
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alteração molecular estar presente no exon 1 do gene HMBS , afetando apenas a  

expressão da isoforma constitutiva. Nestes casos, a diminuição da atividade é 

detectada em cultura de fibroblastos ou de linfócitos (KAPPAS et al,. 1995; 

POBLETE-GUTIÉRREZ et al., 2006).  

 

 Fatores adicionais que influenciam a dosagem da atividade da HMBS 

eritrocitária são a idade do eritrócito e o armazenamento da amostra. Se o sangue 

for armazenado a 4º C, já se observa uma perda de mais de 10% na atividade 

enzimática de HMBS (BOTTOMLEY et al., 1981). 

 

 Além disso, em algumas doenças, como insuficiência renal crônica, 

poliarterite crônica, anemia por deficiência de ferro e em algumas malignidades, a 

atividade de HMBS pode ser afetada. Deste modo esses fatores limitam a utilidade 

desse método bioquímico para o diagnóstico da PAI (BLUM et al., 1978). 

. 

 

2.9 Heterogeneidade molecular da porfiria aguda intermitente 
 
 
 Antes da era da análise do DNA, a heterogeneidade das mutações 

responsáveis pela PAI era indicada por estudos imunológicos da enzima defeituosa 

(ANDERSON, P.M et al., 1981). Diferentes autores documentaram a existência de 

um material imunológico denominado Cross Reacting Immunological material ou 

CRIM em pacientes com PAI (GRANDCHAMP et al. 1989c). A doença foi 

previamente dividida de acordo com a presença ou ausência deste material, sendo 

definida uma classificação da doença nos fenótipos CRIM-negativo ou CRIM-

positivo, levando-se em consideração a concentração da enzima e da atividade do 
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CRIM nos eritrócitos (KAUPPINEN et al. 1995). A positividade para o CRIM indica 

que o alelo mutante é eficientemente transcrito, dando origem a uma forma estável 

de mRNA não funcional (GRANDCHAMP et al. 1989b) 

 

 No fenótipo CRIM–positivo, a heterogeneidade das mutações era limitada, o 

que facilitava a identificação do defeito genético e facilitou o estudo com as famílias. 

Já o fenótipo CRIM-negativo, o qual representava cerca de 80% de pacientes com 

PAI, possui uma grande heterogeneidade de alelos nas mutações do gene HMBS 

(DEYBACK & PUY,1995).  

 

 As mutações no gene HMBS não estão associadas com os fenótipos CRIM. 

Porém, o status CRIM possibilitou estudos bioquímicos na estrutura/função da 

proteína e as relações genótipo/fenótipo (DEYBACK & PUY,1995). 

 

 
2.10 Polimorfismos genéticos 
 
 
 Polimorfismos genéticos são definidos pela ocorrência na população de pelo 

menos dois alelos, relativamente comuns no lócus (THOMPSON et al. 1993). Um 

lócus gênico é definido como polimórfico se o(s) alelo (s) raro (s) tem (têm) uma 

freqüência mínima de 0,01 (1%) e, consequentemente, os heterozigotos para tal (is) 

alelo (s) ocorrem com uma freqüência de, pelo menos, 2% (PASSARGE, 2004). 

 

Variações polimórficas têm sido consideradas como marcadores biológicos 

úteis em estudos de associações, podendo contribuir como indicadores de risco para 

doenças multifatoriais. No gene que codifica a HMBS foram descritos 21 
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polimorfismos (HRDINKA et al. 2006).  A freqüência alélica destes polimorfismos 

pode variar em algumas populações. São sete (33%) polimorfismos no intron 1, 

quatro(19%) polimorfismos no intron 10, dois (9,5%) polimorfismos nos introns 2 e 14 

e apenas um (4,76%) polimorfismo nos introns 3, 4 e 12, nos exons 4, 7, 10 e nas 

regiões promotoras, 5´UTR e 3´UTR. A relação dos polimorfismos genéticos 

encontrados no gene HMBS são descritos na tabela 4. 

 

Tabela 4 - Polimorfismos descritos no gene HMBS 

LOCALIZAÇÃO METODOLOGIA POPULAÇÃO 
ESTUDADA 

FREQÜÊNCIA 
ALÉLICA 

N REF. 

 

Promotor 

-235 A>T Seqüenciamento 

Suecos 
Caucasianos 

Afro-Caribenhos 
Africanos 

A:0,67, T:0,33 
A:0,65, T:0,35 
A:0,75, T:0,25 
A:0,67, T:0,33 

33 
78 
30 
68 

11 
15 
15 
15 

5’ UTR 

-64 C>T 
RFLP 
(ApaI) 

Euro-Caucasianos 
Canadenses 
Caucasianos 

Afro-Caribenhos 
Africanos 

C:0,63; T:0,37 
C:0,52; T:0,48 
C:0,63; T:0,37 
C:0,63; T:0,37 
C:0,71; T:0,29 

 

35 
100 
78 
30 
68 

5 
8 
15 
15 
15 

Intron 1 

1345 G>A 
 

RFLP 
(MspI) 

Euro-Caucasianos 
Filandeses 
Europeus 
Suecos 

Caucasianos N.A.  
Caucasianos 

Afro-Caribenhos 
Africanos 

G:0,53; A:0,47 
G:0,41; A:0,59 
G:0,54; A:0,46 
G:0,60; A:0,40 
G:0,58; A:0,42 
G:0,58; A:0,42 
G:0,53; A:0,47 
G:0,64; A:0,36 

20 
66 
96 
98 

104 
78 
30 
68 

1 
3 
4 
6 
9 
15 
15 
15 

1500 T>C 
RFLP 
(PstI) 

Europeus 
Europeus 

Filandeses 
Suecos 

Caucasianos N.A. 
Caucasianos 

Afro-Caribenhos 
Africanos 

T:0,58; C:0,42 
T:0,55; C:0,45 
T:0,74; C:0,26 
T:0,60; C:0,40 
T:0,62; C:0,38 
T:0,62; C:0,38 
T:0,65; C:0,35 
T:0,68; C:0,32 

37 
137 
66 
98 

106 
78 
30 
68 

2 
4 
3 
6 
9 
15 
15 
15 
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Cont. Tabela 4 - Polimorfismos descritos no gene HMBS 

 
 
 
 
 

LOCALIZAÇÃO METODOLOGIA 
POPULAÇÃO 
ESTUDADA 

FREQÜÊNCIA 
ALÉLICA 

N 
REF. 

 

Intron 1 

1277C>A 
RFLP 

(Apa LI) 

Suecos 
Caucasianos N.A. 

Caucasianos 
Afro-Caribenhos 

Aficanos 

C:0,60; A:0,40 
C:0,54; A:0,46 
C:0,54; A:0,46 
C:0,55; A:0,45 
C:0,59; A:0,41 

98 
100 
78 
30 
68 

 
6 
9 

15 
15 
15 

 

2478 A>G 
RFLP 

(Bst NI) 

Filandeses 
Europeus 
Suecos 

Caucasianos N.A 
Caucasianos 

Afro-Caribenhos 
Africanos 

A:0,25; G:0,75 
A:0,53; G:0,47 
A:0,55; G:0,45 
A:0,62; G:0,38 
A:0,62; G:0,38 
A:0,62; G:0,38 
A:0,66; G:0,34 

66 
100 
34 

104 
78 
30 
68 

3 
4 
6 
9 

15 
15 
15 

Intron 2 

3119 G>T DGGE 

Japoneses 
Caucasianos 

Afro-Caribenhos 
Africanos 

G:0,95; T:0,05 
G:0,95; T:0,05 
G:0,97; T:0,03 
G:0,97; T:0,03 

31 
78 
30 
68 

10 
15 
15 
15 

3167 del G DGGE 
Caucasianos 

Afro-Caribenhos 
Africanos 

G:1,00; del G:0,00 
G:0,83; del G: 0,17 
G:0,91; del G: 0,09 

78 
30 
68 

15 
15 
15 

Intron 3 

3581 A>G 
RFLP 

(Bsm AI) 

Japoneses 
Caucasianos N.A 

Argentinos 
Caucasianos 

Afro-Caribenhos 
Africanos 

 

A:0,21; G:0,79 
A:0,59; G:0,41 
A:0,56; G:0,44 
A:0,75; G:0,25 
A:0,79; G:0,21 
A:0,85; G:0,15 

31 
100 
64 
78 
30 
68 

10 
9 

12 
15 
15 
15 

Exon 4 

3615 C>T DGGE Franceses (?) (?) 18 

Intron 4      

3982 T>C 
RFLP 
(Hha I) 

Ingleses 
Caucasianos 

Afro-Caribenhos 
Africanos 

T:0,58; C:0,42 
T:0,58; C:0,42 
T:0,60; C:0,40 
T:0,67; C:0,33 

20 
78 
30 
68 

13 
15 
15 
15 

 
Exon 7      

4679 C>T Seqüenciamento Alemães (?) (?) 17 
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Cont. Tabela 4 - Polimorfismos descritos no gene HMBS 

HRDINKA et al., 2006*  

 

 

 
 
 
* A posição dos nucleotídeos é numerada de acordo com o códon de iniciação do exon 1, na 
seqüência do DNA genômico / ? – não testado, dados não avaliados.  
 

LOCALIZAÇÃO METODOLOGIA 
POPULAÇÃO 
ESTUDADA 

FREQÜÊNCIA 
ALÉLICA 

N 
REF. 

 

Exon 10 

6479 G>T DGGE 

Euro-Caucasianos 
Caucasianos N.A 

Argentinos 
Caucasianos 

Afro-Caribenhos 
Africanos 
Alemães 

G:0,65; T:0,35 
G:0,69; T:0,31 
G:0,81; T:0,19 
G:0,69; T:0,31 
G:0,76; T:0,24 
G:0,70; T:0,30 
G:0,73; T:0,27 

43 
100 
74 
78 
30 
68 
22 

7 
9 

12 
15 
15 
15 
17 

Intron 10 

6589 A>G Seqüenciamento Alemães (?) (?) 17 
6761 A>G Seqüenciamento Alemães (?) (?) 17 

7052 A>G DGGE 
Caucasianos 

Afro-Caribenhos 
Africanos 

A:1,00; G:0,00 
A:0,60; G:0,40 
A:0,54; G:0,46 

78 
30 
68 

15 
15 
15 

7064 C>A 
RFLP 
(Hinf I) 

Caucasianos N.A. 
Chineses 

Caucasianos 
Afro-Caribenhos 

Africanos 

C:0,75; A:0,25 
C:0,50; A:0,50 
C:0,75; A:0,25 
C:0,69; A:0,31 
C:0,70; A:0,30 

92 
50 
78 
30 
68 

9 
16 
15 
15 
15 

Intron 12 

7539 C>T Seqüenciamento 

Ingleses 
Caucasianos 

Afro-Caribenhos 
Africanos 

C:0,87; T:0,13 
C:0,87; T:0,13 
C:0,94; T:0,06 
C:0,98; T:0,02 

19 
78 
30 
68 

13 
15 
15 
15 

Intron 14      

7998 G>A 
RFLP 
(Mn II) 

Caucasianos N.A. 
Caucasianos 

Afro-Caribenhos 
Africanos 

G:0,97; A:0,03 
G:0,97; A:0,03 
G:0,94; A:0,06 
G:0,95; A,0,05 

96 
78 
30 
68 

9 
15 
15 
15 

8003 G>A Seqüenciamento Chineses G:0,99; A:0,01 50 16 
3´ UTR      

8578 G>A 
RFLP 
(Bsr I) 

Chineses 
Caucasianos 

Afro-Caribenhos 
Africanos 

G:0,64; A:0,36 
G:0,65; A:0,35 
G:0,65; A:0,35 
G:0,58; A:0,42 

48 
78 
30 
68 

14 
15 
15 
15 

Referências: LLEWELLYN et al., 1987a 1; LEE & ANVRENT, 19872; KAUPPINEN et al., 
19903; SCOBIE et al., 19904; PICAT et al., 19915; LEE et al. ,19916; GU et al., 19917; 
SCHEREIBER et al., 19928; YOO et al., 19939; DAIMON et al.,199310; LUNDIN & ANVRET, 
199711; De SIERVI et al., 1999b12; WHATLEY et al., 199913; LAW et al.,1999 14; ROBREAU-
FRAOLINI et al., 200015; LAM et al., 200116; Von BRASCH et al., 200417; PUY et al., 199718 
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Considerando a grande heterogeneidade molecular das mutações que 

causam a PAI e as limitações do diagnóstico bioquímico, os polimorfismos 

encontrados no gene da HMBS, foram marcadores úteis na identificação de 

indivíduos heterozigotos assintomáticos, pertencentes à famílias cuja mutação 

específica não fora determinada (LLEWELLYN et al., 1987b;  YOO et al., 1993; 

CHEN et al., 1994, DAIMON et al., 1993). Baseando-se nesta análise é possível 

identificar se um indivíduo herdou um alelo mutante de seus respectivos familiares, 

portadores de PAI (LEE et al., 1988).  

 

Em um estudo piloto, os polimorfismos Msp I (1345A/G), Pst I (1500 T/C), Apa 

LI (2377 C/A), Bst NI (2478 A/G), Bsm AI (3581 A/G) e Hinf I (7064 C/A) e suas 

combinações dois a dois foram avaliados se poderiam influenciar na atividade de 

HMBS em 90 doadores de sangue do HUAP. Os resultados revelaram que a 

atividade de HMBS encontrava-se reduzida nos indivíduos com o genótipo GG para 

o polimorfismo Bst NI. Quando combinados dois a dois, para identificar efeito aditivo, 

houve uma tendência a valores reduzidos de atividade para as combinações dos 

polimorfismos Apa LI / Bst NI e Pst I / Apa LI. Outras combinações que se 

associaram à atividade reduzida incluíram um número baixo de indivíduos, sugerindo 

a ocorrência de segregação destes polimorfismos com alguma mutação (RIBEIRO et 

al., 2005). 
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2.11 Mutações no gene que codifica a enzima 
hidroximetilbilano sintase 
 

 A identificação das mutações existentes no gene HMBS proporciona um 

método de 95% de sensibilidade e 100% de especificidade. Permite confirmar ou 

excluir definitivamente o diagnóstico de PAI e possibilita a detecção de indivíduos 

heterozigotos assintomáticos em famílias com histórico da doença. Isto é importante 

para se realizar um melhor aconselhamento genético e para os indivíduos evitarem 

os fatores precipitantes das crises agudas (PRAUCHNER & EMANUELLI, 2002).   

 

 A primeira mutação descrita no gene da PBGD foi uma transição do 

nucleotídio guanina por adenina, em uma região consenso para splicing do intron 1, 

resultando na exclusão do exon 12 após a transcrição, levando à tradução de uma 

proteína truncada, inativa, porém estável (GRANDCHAMP et al., 1989b).  

 

As mutações do gene da HMBS apresentam uma grande diversidade e 

podem ser encontradas por todo o gene, tanto nos exons como nos introns. Por isso 

podem comprometer, por diferentes mecanismos, a expressão gênica. O banco de 

dados de mutações no genoma humano (HGMD: 

http://www.uwcm.ac.uk/uwcm/mg/hgmd0.html) inclui atualmente 272 mutações neste 

gene.  

 

 Dentre as mutações que ocorreram no gene HMBS, 113 são do tipo missense 

ou nonsense. Nas do tipo missense (sentido trocado), ocorrem substituições de um 

nucleotídeo (SNP) alterando o aminoácido codificado e a função da enzima. As 

mutações nonsense (sem sentido), se devem a troca de um nucleotídio na 
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seqüência de DNA genômico, que levam a criação de um stop codon prematuro 

(TAA, TGA ou TAG) no mRNA transcrito e com isso geram uma proteína truncada. 

As outras variantes relatadas no gene HMBS incluem 69 mutações em seqüências 

consenso de splicing, 89 mutações devidas à pequenas deleções e inserções 

(mutações do tipo Frameshift) e uma mutação na região promotora (HGMD: 

http://www.uwcm.ac.uk/uwcm/mg/hgmd0.html). No Brasil, não se conhece a 

prevalência de PAI e o diagnóstico molecular foi realizado em algumas famílias 

(RIBEIRO et. al., 2002).  

 

 Observa-se a prevalência de mutações específicas em diferentes áreas 

geográficas (CAPPELLINI et al., 2002). Segundo GUILLÉN-NAVARRO et al. (2004), 

existem cinco mutações descritas no gene HMBS que foram identificadas como 

sendo comuns a determinados grupos étnicos. A mutação W198X foi relatada por 

LEE & ANVRENT (1991) em pacientes com PAI no norte da Suécia, R116W foi 

encontrada em algumas famílias holandesas com histórico de PAI (GU et al., 1993), 

GREENE-DAVIES et al. (1997) apud GUILLÉN-NAVARRO (2004) detectaram a 

R173W em cinco famílias protestantes do Canadá, a mutação G111R foi identificada 

em 12 famílias argentinas (De SIERVI et al., 1999 a,b) e a W283X foi encontrada em 

pacientes portadores de PAI na Suíça (SCHNEIDER-YIN et al., 2000). 

 

 Muitas destas mutações afetam tanto o transcrito eritróide como o 

constitutivo, causando deficiência parcial de atividade de ambas as isoformas, o que 

caracteriza a forma clássica de PAI (PUY et al. 1998). Estas mutações geralmente 

são família-específicas, exceto aquelas encontradas em holandeses (R116W) e 

suecos (W198X) (PUY et al,. 1997; WHATLEY et al., 1999), e há relatos de efeito 
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fundador na Suécia (LEE & ANVRET, 1991) e na Suíça (SCHNEIDER-YIN et al,. 

2000). 

 

 Há evidências de que a maioria das famílias portadoras da forma variante de 

PAI, apresentam as mutações dentro ou perto da região codificante do exon 1, mas 

ainda não foi determinada a proporção de famílias com mutações nessa região. PUY 

et al. (1998) e WHATLEY et al. (2000), sugerem que a forma variante da PAI 

também apresenta grande heterogeneidade. E, ao contrário da forma clássica de 

PAI, em que 41-58% das mutações são missense, nenhuma destas foi encontrada 

na forma variante da doença (WHATLEY et al., 2000).  

 

 Cerca de um sexto das mutações encontram-se nos exons 10 e 12, sugerindo 

que estas regiões caracterizem hot spot. Apenas o exon 2 não possui relatos de 

mutações, pois o transcrito do promotor constitutivo não contém este exon, e no  

transcrito eritróide o exon 2 não codifica nenhum aminoácido (CHRETIEN et al., 

1988; YOO et al., 1993). 

 

 Com base na descrição da estrutura tridimensional por cristalografia da 

enzima HMBS purificada de E. coli. (LOUIE et al., 1992), verificou-se que a 

seqüência de aminoácidos da E. coli e da HMBS humana tem mais de 45% de 

homologia. Então, foi possível representar esquematicamente a organização da 

estrutura secundária da enzima humana (WOOD et al., 1995) e de acordo com a 

localização das mutações associadas à PAI, relacionar às conseqüências funcionais 

e estruturais da enzima (BROWNLIE et al., 1994; WOOD et al., 1995). 
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 A mutação missense G331→ A no exon 7 (G111R) foi identificada primeiro na 

França, posteriormente em pacientes da República Tcheca (GU et al., 1993; 

ROSIPAL et al. ,1997), Inglaterra (WHATLEY et al., 1999), Suíça (SCHNEIDER-YIN 

et al., 2000)  e em 12 famílias argentinas, sugerindo, inclusive, um efeito fundador 

(De SIERVI et al., 1999b). Esta transição de aminoácido altera a superfície da 

proteína HMBS, causando uma perda de sua atividade (GU et al., 1993) 

 

 Já a mutação R149X, caracterizada pela transição C→ T na posição 445 do 

exon 9, foi primeiramente descrita por KAUPPINEN et al. (1995) na Finlândia. Como 

resultado, ocorre a substituição da arginina (Arg) no códon 149 por um códon de 

terminação. Estudos da estrutura terciária da enzima HMBS revelaram que os 

resíduos conservados de arginina encontram-se envolvidos diretamente em 

importantes funções, como ligação ao substrato inicial, extensão da cadeia pirrólica 

e desprendimento do produto tetrapirrólico (LOUIE et al., 1992). Esta mutação leva a 

uma proteína truncada, a qual provavelmente, resulta em uma enzima inativa. 

 

 LEE & ANVRET (1991) realizaram um estudo com famílias portadoras de PAI, 

provenientes da Suécia, que identificou a substituição G→A no exon 10, 

ocasionando a mudança do códon (TGG) para o códon de terminação (TAG). A 

mutação nonsense supostamente resulta em uma proteína truncada, inativa e 

facilmente degradada. Isto explicaria a baixa atividade enzimática de HMBS em 

portadores de PAI pertencentes a estas famílias, sendo de grande importância 

clínica devido à grande proporção de indivíduos com PAI neste país.  
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O exon 10 codifica os resíduos 165 a 203 do domínio 2 que estão próximos 

ao sítio ativo. O exon 12 codifica aminoácidos que fazem parte da folha beta 

pregueada do primeiro domínio e da -hélice 1.3 do terceiro domínio, que conectam 

estes domínios, tornando estas regiões críticas para as propriedades estruturais e 

funcionais da enzima (BROWNLIE et al., 1994; LOUIE et al.,1992, MAEDA et al., 

1999). Um exemplo é a mutação do tipo frameshift del CT 730 que resulta em um 

códon prematuro de terminação na posição 248, do exon 12. Como conseqüência, 

tem-se uma proteína truncada, levando a perda de aproximadamente, um terço da 

atividade enzimática (NORDMANN et al., 1997). 

 

 As mutações pontuais: C76→T (R26C) no exon 3, C499→T (R167W) no exon 

10 e G838→A (G280R) no exon 14 alteram a proporção da conformação beta-sheet 

da enzima HMBS e na substituição A293→ G (K98R) altera a conformação α-hélice 

na proteína HMBS. (KAUPPINEN et al., 1995).  

 

 Segundo SCHNEIDER-YIN et al. (2000), a substituição G518→A no exon 10 

resulta na mutação pontual R173Q. A arginina-173 desempenha uma função 

essencial na atividade catalítica da HMBS. E todas as substituições R173 

conhecidas em ambas enzimas HMBS humana e da E.coli apresentam-se 

completamente inativadas (BROWNLIE et al., 1994).  

 

 SCHNEIDER-YIN et al. (2000) identificaram, em uma família italiana, a 

mutação nonsense Q292X. Esta é caracterizada pela transição C874→ T que gera 

uma proteína truncada, inativa, devido à ausência de 69 resíduos de aminoácidos na 

porção C-terminal da enzima.  
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 A mutação mais comum em holandeses, a R116 W no exon 8, descrita por 

LEE et al. (1991), envolve a troca de arginina (Arg) por um aminoácido aromático 

triptofano (Trp). Compromete a formação de pontes salinas inter-domínios, com 

perda de interações estabilizadoras na enzima (BROWNLIE et al., 1994). 

 

 O exon 15 codifica aminoácidos no domínio três e, presumidamente, o 

aminoácido Glicina (Gli) 335 atua na estabilidade estrutural da α-hélice neste 

domínio (MAEDA et al. ,2000). GREGOR et al. (2002) detectaram uma deleção de 

131 bp (nucleotídeos 992 a 1123) no exon 15 em um dos alelos em um paciente 

polonês. A proteína mutante é deficiente de 31 aminoácidos na porção C-terminal – 

parte do terceiro domínio da enzima – sendo, provavelmente, a causa da redução da 

atividade da enzima HMBS e tendo como conseqüência o aparecimento das 

manifestações clínicas.  

 

 Pelo fato da PAI ser a porfiria hepática mais comum, e devido à severidade de 

seus sintomas clínicos, os esforços para se descobrir as mutações específicas das 

famílias devem ser contínuos. Este procedimento permite não só um diagnóstico 

precoce, particularmente de indivíduos assintomáticos, como também resulta em um 

aconselhamento genético e em um melhor entendimento da heterogeneidade 

molecular da PAI (MAEDA et al., 1999). 

 

 

 

 

 

 

   61



 
 

 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.12 HIPÓTESE 
__________________________________________________________ 
 
 
 

Os polimorfismos genéticos C2377A, A2478G, G1345A e T1500C no 

íntron 1, A3581G no íntron 3 e C7064A no íntron 10 no gene HMBS influenciam a 

expressão fenotípica da enzima hidroximetilbilano sintase, contribuindo para a 

redução da atividade enzimática. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 GERAL 

Verificar se há influência dos polimorfismos genéticos C2377A, A2478G, 

G1345A e T1500C no íntron 1, A3581G no íntron 3 e C7064A no íntron 10 no gene 

HMBS sobre a expressão fenotípica e atividade enzimática da hidroximetilbilano 

sintase. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 Estudar a freqüência destes polimorfismos genéticos no gene HMBS em 

doadores de sangue e nos indivíduos das famílias portadoras de PAI. 

 

Analisar se estes polimorfismos apresentam alguma influência sobre a 

redução da atividade enzimática da hidroximetilbilano sintase.   



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. MATERIAL E MÉTODOS 
__________________________________________________ 
 

Este trabalho obteve a aprovação do Comitê de Ética em pesquisa da 

Faculdade de Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro – CEP CMM/HUAP 

Nº 90/07 (ANEXO 1), e foi realizado no Laboratório de Patologia Molecular no 

Departamento de Patologia do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) da 

Universidade Federal Fluminense. 

 

 
4.1) CASUÍSTICA 

 
O estudo incluiu 124 indivíduos pertencentes a quatro famílias brasileiras 

portadoras da porfiria aguda intermitente. Duas famílias foram procedentes do 

Estado de São Paulo, uma residente na capital, identificada como família D e uma 

da cidade de Bebedouro, no interior do estado, identificada como família B; uma 

família residente em Ilícinea - Minas Gerais, identificada como família S e uma 



 
 

 

família de Aracaju – Sergipe, que foi denominada família SP. Foram incluídos 60 

membros da família D, 17 da família B, 26 pertencentes à família S e 21 membros da 

família SP.  

 

O segundo grupo foi representado por 80 doadores de sangue do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP), após consentimento informado.    

 

As amostras das famílias portadoras da porfiria aguda intermitente são 

provenientes do projeto “Determinação de mutações no gene da porfobilinogênio 

desaminase em pacientes portadores de porfiria aguda intermitente” e esses 

pacientes foram contactados através da Divisão de Neurologia do Hospital das 

Clínicas – Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

 

As amostras do HUAP foram coletadas anteriormente de doadores de 

sangue voluntários que participaram do projeto ¨Diagnóstico molecular de porfiria 

aguda intermitente em indivíduos com história familiar da doença”, aprovado pelo 

CEP CMM/HUAP 76/01. 

 

 

4.2) PROTOCOLO 

  
 
 Para a realização deste estudo, foram incluídas famílias cujo diagnóstico de 

porfiria aguda intermitente fora previamente determinado por análise molecular 

baseada na triagem por SSCP e seqüenciamento direto. Inicialmente foi realizada a 

amplificação pela PCR de fragmentos contendo os 15 exons dos probandos, que 

foram submetidos à reação de SSCP. Após a identificação da região com padrão 
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distinto de mobilidade, este fragmento foi re-amplificado e submetido à análise de 

seqüência. Com esta estratégia definiu-se como causa molecular de PAI na família 

D, a mutação G111R no exon 7; na família B, a mutação L338P no exon 15; na 

família S a doença foi causada pela mutação R149X no exon 9 e na família SP a 

mutação encontrada foi uma deleção CT na posição 730-731 do exon 12. Estas 

mutações apresentaram um padrão específico de migração no gel de análise da fita 

simples (SSCP). Para identificar os portadores de PAI em cada família, a região 

contendo a mutação foi amplificada por PCR e os fragmentos submetidos ao SSCP. 

A imagem do SSCP revelou 27 portadores na família D, sete portadores na família 

B, dez portadores na família S e oito na família SP. 

 

 

 

                                   

 

           (A)  

Figura 9. A) Padrão de mobilidade na análise por PCR-SSCP do fragmento 
contendo o exon 7 do gene da HMBS. Um fragmento polipeptídeo extra foi revelado 
nas amostras D193, D194 e D195. B) O seqüenciamento do fragmento demonstrou 
a mutação G111R causada por substituição de G → A na posição 331 do cDNA. 
 

 

 

D193     D194        D195      D90       D91  

       
(B) 
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        (A)          (B) 

Figura 10. A) Padrão de mobilidade na análise por PCR-SSCP, do fragmento 
contendo o exon 9 do gene da HMBS. Um fragmento polipeptídeo extra foi revelado 
nas amostras S65 a S68 e encontrada em outros membros da família S. B) A 
alteração foi causada pela mutação R149X causada por substituição de C → T na 
posição 445 do cDNA, substituindo um codon para arginina em stop codon . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (A)             (B) 

Figura 11. A) Heteroduplex do fragmento contendo o exon 15 de membros da 
família B, submetidos a SSCP. B) A análise de seqüência revelou a transição T/C 
1040, causando a troca do resíduo leucina 338 por prolina. 
 

 

S65     S66    S67    S68    S69    S70
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           (A) 

 

 

          (A) 

 

 

 

 

Figura 12. A) Padrão de mobilidade na análise por PCR-SSCP do fragmento 
contendo o exon 12 do gene da HMBS de um probando (*) da família SP. B e C) A 
análise de seqüência revelou a mutação frameshift del CT 730-731. 
    

 

 A atividade da enzima hidroximetilbilano sintase das famílias D, B e S foi 

avaliada no hemolisado por método espectrofluorimétrico, no equipamento Hitachi 

do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da USP. Nos membros da 

família SP a atividade enzimática foi determinada por espectrofotometria no Instituto 

Adolfo Lutz. Tendo como critério os limites de referência de cada metodologia, 

classificaram-se os indivíduos como “deficientes” e “não deficientes” enzimáticos. 

 

 As amostras de sangue total dos doadores do HUAP tiveram os valores de 

atividade da enzima HMBS determinados por espectrofotometria no Departamento 

B) Seqüenciamento direto sense 

C) Seqüenciamento direto antisense 

*
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de Pesquisa Clínica do HUAP. Com base nos valores estabelecidos como 

referência, os doadores também foram classificados como “deficientes” e “não 

deficientes”. 

 

O isolamento do DNA genômico de leucócitos a partir de sangue total foi 

realizado pelo método manual de precipitação salina (SALAZAR et al., 1998) e tanto 

as amostras de DNA das famílias portadoras de PAI como as amostras de doadores 

de sangue do HUAP permaneceram armazenadas de forma adequada (sob 

congelamento a -20°C) e foram usadas para a realização da PCR e para a 

determinação dos polimorfismos genéticos incluídos neste estudo (ANEXOS 5 e 6). 

 

 

4.3) MÉTODOS 

 

4.3.1) Amplificação do DNA 

 

 O DNA isolado (na concentração final de 50 - 100 ng/μl) foi usado para a   

reação da PCR a fim de amplificar o fragmento que contém a base polimórfica que 

criará sítio de reconhecimento para as enzimas de restrição . A mistura para reação 

era composta por: pares de oligonucleotídeos específicos para cada fragmento, 

desoxinucleotídeos (dNTP – dATP, dTTP, dCTP, dGTP) na concentração de 0,2mM, 

Taq DNA polimerase, cloreto de magnésio (MgCl2)  e  tampão de reação                 

( (NH4)2SO4 50 mM, Tris-HCl 10 mM) e o volume completado com água mili-Q estéril 

para 25 µL (ANEXO 3). 
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4.3.2) Amplificação da região que inclui o intron 1 do gene HMBS para análise 

dos polimorfismos C2371A (Apa LI) e A2478G (Bst NI) 

 

 A região genômica de 891pb (figura 13) foi amplificada usando os 

oligonucleotídeos sense (5’aggaggatcacaagttc3’) e antisense 

(5’gggtaaagagataaggc3’) nas seguintes condições: a primeira etapa de 

desnaturação ocorreu a 94oC por 5 minutos, seguida de 1 minuto a 94ºC para 

desnaturação, 2 minutos a 58ºC para anelamento, 1 minuto a 72ºC para extensão e 

7 minutos a 72ºC para extensão final, por 30 ciclos (ANEXO 3).  

  

 
   
 (A) 
 
 
 
    agg atcacaagtt c .....gttgg tgaaaccaga ggcagcactc tagg↓tgCac .... gc cttatctctt taccc  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Figura 13. Esquema representativo da seqüência do produto amplificado do gene 
HMBS para a análise dos polimorfismos (A) C2377A e (B) A2478G. Localização 
dos primers, do sítio de reconhecimento das enzimas Apa LI e Bst NI e dos 
possíveis genótipos. 
 

Enzima Apa LI com 
sítio de  reconhecimento 

5’ ... G↓TGCAC ...3’ 
3’ ... CACGT↑G ...5’

Alelo A – 380, 511pb 
Alelo C – 891pb 
 
Genótipos: 
CC – 891 
CA – 891, 380, 511 
AA – 380, 511 

891pb 

primer sense                                              primer antissense 

Apa LI
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 (B)   

 

 

          agg atcacaagtt c.....agatcc↓tgGt gggacagtgt acccaag.... gc cttatctctt taccc  
 

 

 

 

 

      5’ … CC↓WGG … 3’ 
     3’ … GGW↑CC … 5’ 
            W = A ou T 
 

 
 

 

 

Alíquotas do produto amplificado foram digeridas com as duas enzimas de 

restrição apropriadas, como descrito no ANEXO 5, por 4 horas e os produtos de 

digestão de cada reação foram avaliados por eletroforese em gel de agarose a 1,5% 

e revelados por brometo de etídeo  (0,5 mg/L). 
 
 
 

 

 

 

Enzima Bst NI com 
sítio de  reconhecimento 

Alelo G – 435, 456pb 
Alelo A – 891pb 
 
Genótipos 
AA – 891pb 
AG – 891, 435 e 456pb 
GG – 435, 456pb 

891pb 

      primer sense                               primer antissense 

Bst NI
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4.3.3) Amplificação da região que inclui o intron 1 do gene HMBS para análise 

dos polimorfismos G1345A (Msp I) e T1500C (Pst I) 

 

A região genômica de 1133 pb (figura 14) foi amplificada usando os 

oligonucleotídeos sense (5’ccaggccgagataagaaa3’) e antisense 

(5’acagagtctccctctgtt3’) nas seguintes condições: a primeira etapa de desnaturação 

ocorreu a 94oC por 5 minutos, seguida de 1 minuto a 94ºC para desnaturação, 2 

minutos a 58ºC para anelamento, 1 minuto a 72ºC para extensão e 7 minutos a 72ºC 

para extensão final, por 30 ciclos (ANEXO 3).  

 

 

(A) 

 

 

   ccaggccgagataagaaa .... aaata taaaaattag gc↓cgGgcaca gtggctc ...aacagag ggagactctgt 
 

 

 

 

      
      5’ ... C↓CGG ... 3’ 
      3’ ... GGC↑C ... 5’ 
 

 

Figura 14. Esquema representativo da seqüência do produto amplificado do gene 
HMBS para a análise dos polimorfismos (A) G1345A e (B) T1500C. Localização 
dos primers, do sítio de reconhecimento das enzimas Msp I e Pst I e dos possíveis 
genótipos. 
 

Enzima Msp I com 
sítio de  reconhecimento 

Alelo G – 479, 654pb 
Alelo A – 1133pb 
 
Genótipos 
AA – 1133pb 
AG – 1133, 654 e 479pb 
GG – 479, 654pb 

Msp I 

 primer sense                                            primer antissense 

1133pb
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 (B) 

 

 

    ccaggccgagataagaaa  ...cgcctgCa↓gtcccagct acttgggagg taaga ...aacagag ggagactctgt 
 

 

 

 

 
         5’ ... CTGCA↓G ... 3’ 
         3’ ... G↑ACGTC ... 5’ 
 

 
 
 
 

 

Alíquotas do produto amplificado foram digeridas com as duas enzimas de 

restrição apropriadas como, descrito no ANEXO 5, por 4 horas e os produtos de 

digestão de cada reação foram avaliados por eletroforese em gel de agarose a 1,5% 

e revelados por brometo de etídeo  (0,5 mg/L). 
 

 

 

 

1133pb

  primer sense                                               primer antissense 

Pst I

Enzima Pst I com 
sítio de  reconhecimento 

Alelo C – 320,813pb 
Alelo T – 1133pb 
 
Genótipos 
TT – 1133pb 
TC – 1133, 320,813pb 
CC – 320,813pb 
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4.3.4) Amplificação da região que inclui o intron 3 do gene HMBS para análise 

do polimorfismo A3581G (Bsm AI)   

 

A amplificação da região genômica de 175pb (figura 15) foi realizada 

usando os oligonucleotídeos sense (5’tctaaagagtctgagccgtg3’) e antisense 

(5’aagctaatgggaagcccagt3’) nas seguintes condições: a primeira etapa de 

desnaturação ocorreu a 94oC por 5 minutos, seguida de 30 segundos a 94ºC para 

desnaturação, 30 segundos a 62ºC para anelamento, 1 minuto a 72ºC para extensão 

e 7 minutos a 72ºC para extensão final, por 30 ciclos (ANEXO 3).  

 

Polimorfismo A3581G 
 
 
 
 

    tctaa agagtctgag ccgtg... G↓tctctaccc agcttgct cgcatacaga cggac ... aagctaatgg gaagcccagt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          5’ ... G↓TCTC ... 3’ 
          3’ ... CAGA↑G ...5’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Esquema representativo da seqüência do produto amplificado do gene 
HMBS para a análise do polimorfismo A3581G. Localização dos primers, do sítio 
de reconhecimento da enzima Bsm AI e dos possíveis genótipos. 
 

175pb 

Bsm AI 

    primer sense                                              primer antissense 

Enzima Bsm AI com 
sítio de  reconhecimento 

Alelo G -124 e 51 bp 
Alelo A - 175 bp 
 
Genótipos 
AA – 175 bp 
AG – 175, 124 e 51bp 
GG – 124 e 51 bp 
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Alíquotas do produto amplificado foram digeridas com a enzima de 

restrição específica, como descrito no ANEXO 5, por 4 horas e os produtos de 

digestão foram avaliados por eletroforese em gel de agarose a 2% e revelados por 

brometo de etídeo  (0,5 mg/L). 

 
 
 
4.3.5) Amplificação do intron 10 do gene HMBS e análise do polimorfismo 

C7064A (Hinf I)   

 

A amplificação da região genômica de 140pb (figura 16) foi realizada 

usando os oligonucleotídeos sense (5’ctgccaggtgcttttagaca3’) e antisense 

(5’aggcatatgtcaccatgtgg3’) nas seguintes condições: a primeira etapa de 

desnaturação ocorreu a 94oC por 5 minutos, seguida de 30 segundos a 94ºC para 

desnaturação, 30 segundos a 62ºC para anelamento, 1 minuto a 72ºC para extensão 

e 7 minutos a 72ºC para extensão final, por 30 ciclos (ANEXO 3).  
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Polimorfismo C7064A 

 

 

    ctgccaggtg cttttagaca...cgtgtc caccctttt gact↓Ccctgtt ccgcctccac  ... ccacatggtg acatatgcct  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16. Esquema representativo da seqüência do produto amplificado do gene 
HMBS para a análise do polimorfismo C7064A. Localização dos primers, do sítio 
de reconhecimento da enzima Hinf I e dos possíveis genótipos. 
 

 

 

 Alíquotas do produto amplificado foram digeridas com a enzima de restrição 

específica, como descrito no ANEXO 5, por 4 horas e os produtos de digestão foram 

avaliados por eletroforese em gel de agarose a 2% e revelados por brometo de 

etídeo  (0,5 mg/L). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

140pb 

  primer sense                                             primer antissense 

Hinf I

Enzima Hinf I com 
sítio de  reconhecimento 

Alelo C -100 e 40 bp 
Alelo A - 140 bp 
 
Genótipos 
AA – 140 bp 
AC – 140, 100 e 40bp 
CC – 100 e 40 bp 

  5’ ... G ↓ANTC ...3’ 
  3’ ... CTNA↓G ... 5’ 
N = A ou T ou C ou G 
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4.3.6) Avaliação em gel de agarose  

 

 Após a PCR, o resultado da amplificação era analisado através de 

eletroforese submarina (sistema de eletroforese BIO RAD) em gel de agarose 1,5 – 

2% e revelada por brometo de etídeo (0,5 mg/L). A separação por eletroforese foi 

realizada a 100V pelo período de 30 minutos com o uso de uma fonte BioRad. Ao 

final da eletroforese, as bandas separadas de DNA foram observadas no 

transiluminador Dyna Light da Labmet® sob luz ultravioleta . As imagens foram 

capturadas pelo sistema de fotodocumentação NucleoCamDigital Image 

Documentation da Nucleotech (ANEXO 4). 

 

 

4.4) Análise Estatística 

 
 A freqüência alélica e a distribuição genotípica nos polimorfismos foram 

realizadas através dos testes qui-quadrado (x2) e teste exato de Fischer no 

programa GraphPad InStat.  

 

 A análise do equilíbrio de Hardy-Weinberg para os polimorfismos foram 

analisadas com auxílio do programa Genepop on the web versão 3.4 

(http://genepop.curtin.edu.au/). 

 

 O critério de determinação de significância adotado foi o nível de 5%. 
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5. RESULTADOS 
__________________________________________________ 
 

5.1 Caracterização dos portadores de porfiria aguda intermitente 

 

 A triagem de mutações no gene da hidroximetilbilano sintase dos probandos 

com diagnóstico clínico ou suspeita diagnóstica de PAI e de seus familiares, foi 

realizada por RIBEIRO (2001) pelo método de PCR-SSCP.  

 

 Quando se detectou um padrão de migração em uma determinada família, 

diferente daquele observado nas amostras controle, este fragmento foi re-

amplificado e submetido à análise de seqüência para investigar a presença de 

alguma mutação. Após a identificação da mutação presente nos probandos, 

amostras de outros membros da respectiva família foram amplificadas para a região 

onde a mutação foi encontrada e o estado de portador foi definido pela comparação 



 
 

 

no gel de poliacrilamida (SSCP). Estes parâmetros foram utilizados como critério 

para caracterização dos portadores de PAI das famílias B, D, S, SP, cujos 

probandos apresentaram padrão específico de migração dos fragmentos contendo 

os exons 15, 7, 9 e 12, respectivamente (RIBEIRO, 2001). 

 

 O seqüenciamento do fragmento contendo o exon 7 das amostras das 

famílias, demonstrou a mutação missense G111R na família D. O padrão de PCR-

SSCP encontrado nas amostras amplificadas dos membros da família S foi resultado 

da transição de C → T na posição 445 do cDNA do gene da HMBS. Esta 

substituição causa uma mutação nonsense (CGATGA) no códon 149 do exon 9, 

que origina um códon de terminação prematuro. Em relação à família B, houve uma 

transição entre as bases T e C na posição 1040 no exon 15 do cDNA. Esta alteração 

causou a mutação missense L338P, com troca da leucina 338 por uma prolina, que 

levou ao aparecimento de um heteroduplex no gel de SSCP. Na família SP o padrão 

de migração anormal no SSCP foi devido à mutação do tipo frameshift del CT 730-

731 que resulta em um códon prematuro de terminação na posição 248, do exon 12 

(RIBEIRO, 2001). 

 

 Com base na análise genética realizada por RIBEIRO (2001), foi possível 

identificar com segurança a presença ou ausência de mutação, definindo dois 

grupos de interesse, para posteriormente, se comparar quanto à atividade 

enzimática e à distribuição genotípica dos polimorfismos estudados.   

 

   79



 
 

 

 Neste estudo incluímos quatro famílias portadoras de porfiria aguda 

intermitente, causada pelas mutações G111R, R149X, L338P, del CT 730-731, 

definidas como família D, família S, família B e família SP, respectivamente.    

 

Seis polimorfismos genéticos no gene HMBS foram avaliados em 124 

indivíduos, sendo 60 pertencentes à família D, dos quais 23 apresentaram a 

mutação G111R; 26 indivíduos da família S, dos quais 9 eram portadores da 

mutação R149X; 17 membros da família B, sendo 7 positivos para a mutação L338P 

e 21 membros da família SP, dos quais 4 eram portadores da mutação del CT 730-

731.  

 

 Foram avaliados os polimorfismos genéticos C2377A (Apa LI), A2478G (Bst 

NI), G1345A (Msp I) e T1500C (Pst I) no intron 1; A3581G (Bsm AI) no intron 3 e 

C7064A (Hinf I), no intron 10 do gene HMBS. Para uma análise comparativa foram 

também analisadas amostras de 80 doadores voluntários de sangue, sem história 

familiar de PAI.  

 

 A identificação dos respectivos genótipos foi baseada nos padrões de 

fragmentação encontrados após digestão com as enzimas específicas para cada 

polimorfismo, conforme ilustração nas figuras 13 a 16. 
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Figura 17. Gel de agarose a 1,5% representativo da reação de RFLP no intron 1 do 
gene HMBS. A) Polimorfismo C2377A (Apa LI) - Linha M- marcador de 100pb; 
Genótipo homozigoto CC - linhas 2,10,13,15,18,19; Genótipo heterozigoto CA - 
linhas 1,3,4,7,9,12,14,16,17 e Genótipo homozigoto AA - linhas 5,6,8 e 11.              
B) Polimorfismo A2478G (Bst NI) - Linha M- produto de PCR de 190 e 490pb; 
Genótipo homozigoto AA - linhas 2-5,7,8,10-12 e 17; Genótipo heterozigoto AG - 
linhas 1,9,13-16, 18, 19 e Genótipo homozigoto GG - linha 6.  
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Figura 18. Gel de agarose a 1,5% representativo da reação de RFLP no intron 1 do 
gene HMBS. A) Polimorfismo G1345A (Msp I) - Linha M - produto de PCR de 190; 
Genótipo homozigoto GG - linha 12; Genótipo heterozigoto AG - linhas 2 a 11  e 
Genótipo homozigoto AA - linha 1; B) Polimorfismo T1500C (Pst I) -  Linha M – 
produto de PCR de 190; Genótipo homozigoto TT - linhas 2, 7, 10, 12, 17-19; 
Genótipo heterozigoto TC: linhas 3-6, 8,9,11,15,16 e Genótipo homozigoto CC: 1, 
13, 14.  
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Figura 19. Gel de agarose a 2,0% representativo da reação de RFLP no intron 3 do 
gene HMBS por enzima de restrição Bsm AI (polimorfismo A3581G) Linha M – 
marcador de 100pb, Genótipo AA: linhas 1, 2 e 7, Genótipo AG: linhas 3, 6, 11, 13 - 
15, Genótipo GG: linhas 4, 5, 8-10 e 12. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 20. Gel de agarose a 2,0% representativo da reação de RFLP do intron 10 do 
gene HMBS por enzima de restrição Hinf I (polimorfismo C7064A). Linha M – 
marcador de 100pb, Genótipo AA: linhas 1,2 e 15 , Genótipo CA: linhas 3,4,10, 12 a 
14, 16 e 17 e Genótipo CC: linhas 5 a 9, 11 e 18. 

  M      1      2       3       4       5       6       7       8       9      10     11    12     13     14     15    
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   ← 40pb 
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5.2 Distribuição e freqüência dos polimorfismos genéticos no gene 

hidroximetilbilano sintase nos doadores de sangue 

 

 As freqüências alélicas e genotípicas observadas nas 80 amostras dos 

doadores de sangue referentes aos seis polimorfismos podem ser vistas na tabela 5. 

Estas distribuições dos genótipos encontram-se em equilíbrio de Hardy – Weinberg 

(p>0,05). 

 

 

Tabela 5 – Distribuição e freqüência dos genótipos encontrados nos 
polimorfismos estudados em 80 doadores de sangue do HUAP 

 
Polimorfismos Frequência alélica Frequência dos genótipos 

C2377A (Apa LI)  CC CA AA 

 C: 0,51 

A: 0,49 

19 (23,8%) 

 

43 (53,8%) 18 (22,5%) 

A2478G (Bst NI)  AA AG GG 

 A: 0,69 

G: 0,31 

41 (51,3%) 

 

29 (36,3%) 10 (12,5%) 

G1345A (Msp I)  GG AG AA 

 G: 0,55 

A: 0,45 

22 (27,5%) 

 

44 (55%) 14 (17,5%) 

T1500C (Pst I)  TT TC CC 

 T: 0,67 

C: 0,33 

36(45%) 

 

35 (43,8%) 9 (11,3%) 

A3581G (Bsm AI)  AA AG GG 

 A: 0,65 

G: 0,35 

34 (42,5%) 

 

36 (45%) 10 (12,5%) 

C7064A ( Hinf  I)  CC CA AA 

 C: 0,72 

A: 0,28 

42 (52,5%) 31 (38,8%) 7 (8,8%) 
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5.3 Distribuição e freqüência dos polimorfismos genéticos no gene 

hidroximetilbilano sintase nas famílias com histórico de porfiria 

aguda intermitente 

 

 A análise dos seis polimorfismos no gene HMBS também foi realizada com os 

124 membros das famílias com história de PAI, permitindo a obtenção da freqüência 

dos alelos e dos genótipos dentro deste grupo. 

 

Tabela 6 - Freqüência de alelos nos polimorfismos genéticos nas famílias 
portadoras de porfiria aguda intermitente 
 
Famílias Freqüência alélica dos polimorfismos genéticos 

 C2377A A2478G G1345A T1500C A3581G C7064G 

D 

n=60 

C: 0,68 

A: 0,32 

A: 0,27* 

G: 0,73 

G: 0,26* 

A: 0,74 

T: 0,81 

C: 0,19 

A: 0,36* 

G: 0,64 

C: 0,86 

A: 0,14 

S 

n= 26 

C: 0,58 

A: 0,42 

A: 0,62 

G: 0,38 

G: 0,44* 

A: 0,56 

T: 0,73 

C: 0,27 

A: 0,62 

G: 0,38 

C: 0,82 

A: 0,18 

B 

n=17 

C: 0,71 

A: 0,29 

A: 0,59 

G: 0,41 

G: 0,29* 

A: 0,71 

T: 0,79 

C: 0,21 

A: 0,29* 

G: 0,71 

C: 0,41* 

A: 0,59 

SP 

n=21 

C: 0,55 

A: 0,45 

A: 0,48 

G: 0,52 

G: 0,36* 

A: 0,64 

T: 0,71 

C: 0,29 

A: 0,48* 

G: 0,52 

C: 0,64 

A: 0,36 

* Os valores marcados em vermelho indicam a ocorrência da inversão da freqüência dos alelos. 
 

 As análises de distribuição para cada polimorfismo nas famílias com história 

de PAI demonstrou que as populações encontram-se em equilíbrio de Hardy-

Weinberg ( p>0,05). 
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 5.3.1 – Análise da distribuição alélica por famílias 

 

Família D 

A distribuição alélica do polimorfismo C2377A na família D revelou uma 

freqüência de 68% do alelo C e 32% do alelo A (tabela 6). Comparando-se estes 

dados com a freqüência observada no grupo dos doadores (C: 51% e A: 49%) 

(tabela 5), houve diferença (p=0,0060), com predominância da freqüência do alelo C, 

O.R.= 2,053 (I.C. = 1,252 a 3,364).  

 

 O polimorfismo A2478G, reconhecido pela enzima de restrição Bst NI 

apresentou uma freqüência de 27% e 73% para os alelos A e G, respectivamente 

(tabela 6). Ao se comparar com as freqüências verificadas no grupo dos doadores, 

nos quais o alelo A teve uma freqüência de 69%, e o alelo G de 31%, observou-se 

uma inversão na distribuição (p< 0,0001), com predominância na freqüência do alelo 

G,  O.R. = 6,050 (I.C. = 3,579 a 10,227). 

 

 A transição G1345A, reconhecida pela enzima de restrição Msp I, apresentou 

uma freqüência de 26% para o alelo G e 74% para o alelo A (tabela 6). Em relação 

ao grupo de doadores, esta distribuição revelou uma inversão de freqüência do alelo 

A (p<0,0001), presente em 45% dos doadores, O.R. = 3,509 (I.C. =2,099 a 5,867) 

(tabela 5). 

 

 O polimorfismo T1500C, cujos genótipos foram identificados através da 

digestão com a enzima Pst I, apresentou nesta família uma freqüência de 81% e 

19% para os alelos T e C, respectivamente (tabela 6). Esta freqüência foi diferente 
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(p=0,0138) da distribuição encontrada no grupo de doadores, na qual o alelo T teve 

uma freqüência de 67%, O.R. =2,089 ( I.C. = 1,192 a 3,662) (tabela 5). 

 

 Em relação ao polimorfismo A3581G nesta família, a distribuição alélica foi 

diferente (p<0,0001) em relação àquela encontrada no grupo dos doadores. A 

freqüência dos alelos A e G foi de 36% e 64%, respectivamente (tabela 6), enquanto 

nos doadores foi encontrada uma freqüência de 35% para o alelo G (tabela 5), 

havendo, portanto, uma inversão de freqüência alélica na família, O.R.= 3,326, 

(I.C.=2,027 a 5,455). 

 

 No polimorfismo C7064A, foi observada uma freqüência de 86% e 14% para 

os alelos C e A, respectivamente (tabela 6). Esta distribuição revelou que o alelo C 

foi significativamente mais presente na família (p=0,0083) em relação à freqüência 

de 72% encontrada nos doadores para este alelo, O.R. = 2, 371 (I.C.= 1,278 a 

4,399) (tabela 5). 

 

 

 Família S 

 As freqüências alélicas encontradas na família S para os polimorfismos 

C2377A, A2478G, G1345A, T1500C, A3581G e C7064A encontram-se descritas na 

tabela 6. Comparando-se com as distribuições verificadas no grupo dos doadores de 

sangue, observou-se que não houve diferença na distribuição alélica (p>0,05). 
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 Família B 

 As distribuições alélicas verificadas na família B para os polimorfismos 

C2377A, A2478G e T1500C foram semelhantes às encontradas no grupo de 

doadores (p>0,05) (tabela 5). O polimorfismo G1345A identificado pela digestão com 

a enzima Msp I, apresentou freqüências de 29% e 71% para os alelos G e A, 

respectivamente (tabela 6). O alelo A foi significativamente mais presente na família 

(p=0,0117) em relação à freqüência de 45% encontrada no grupo de doadores, 

O.R.= 2,933 (I.C.= 1,317 a 6,534). A análise do polimorfismo A3581G, caracterizado 

pela transição A → G na posição 3581 no intron 3, revelou, nesta família, uma 

freqüência de 71% para o alelo G e 29% para o  alelo A (tabela 6). Comparando-se 

com a distribuição deste polimorfismo no grupo de doadores, verificou-se que a 

freqüência do alelo G foi significativamente maior (p=0,0003) na família B, já que no 

grupo de doadores este alelo representou 35% de freqüência O.R.= 4,457 

(I.C.=1,990 a 9,982) (tabela 5). A transversão C → A na posição 7064 no intron 10 

do gene HMBS, reconhecida pela digestão com a enzima Hinf I, revelou uma 

proporção de 59% para o alelo A e 41% para o alelo C (tabela 6). Confrontando-se 

estes valores com as freqüências dos alelos nos doadores de sangue, observou-se 

uma predominância do alelo A (p=0,0012) nos membros desta família em relação 

aos doadores, O.R.= 3,651 (I.C.= 1,699 a 7,847). 

 

 Família SP 

 A distribuição dos polimorfismos C2377A, T1500C, A3581G e C7064A foi 

semelhante à verificada no grupo dos doadores de sangue (p>0,05) (tabelas 5 e 6). 

A transição A2478G identificada pela enzima Bst NI revelou na família SP uma 

freqüência de 52% para o alelo G e 48% para o alelo A. Ao se comparar com o 

   88



 
 

 

padrão de distribuição deste polimorfismo nos doadores de sangue, verificou-se uma 

maior representação (p=0,0181) do alelo G nesta família, já que este alelo estava 

presente em 31% dos doadores, O.R. = 2,420 (I.C.= 1,210 a 4,834). Para o 

polimorfismo G1345A, reconhecido pela enzima Msp I, a distribuição alélica na 

família SP foi de 64% para o alelo A e 36% para o alelo G. A freqüência deste 

polimorfismo no grupo de doadores estudado foi de 45% e 55% para os alelos A e 

G, respectivamente, indicando que o alelo A teve maior representação (p=0,0402) 

nos membros desta família incluídos no estudo, O.R.= 2,200 (I.C.= 1,088 a 4,448). 

 

 

5.3.2 Freqüência genotípica dos polimorfismos estudados em famílias 

com história de PAI e doadores voluntários de sangue 

 

 A distribuição de genótipos para o polimorfismo C2377A entre membros de 

famílias portadoras de PAI e o grupo de doadores (Gráfico 1), apresentou diferença 

significativa (p=0,000). Comparando-se as famílias individualmente com os 

doadores, verificou-se que a distribuição é diferente para as famílias D (p=0,0011) e 

S (p=0,0085). Esta diferença foi representada pela freqüência dos genótipos que 

apresentam pelo menos um alelo C. Comparando-se a soma dos genótipos AC e 

CC, observou-se que na família D estes genótipos representam 98,3% dos 

resultados e na família S, somam 100%, enquanto no grupo controle estes genótipos 

compreendem a 77,6%. As freqüências dos genótipos encontradas para as famílias 

B e SP não foram diferentes daquela encontrada para o grupo de doadores (p>0,05). 
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Gráfico 1. Distribuição dos genótipos nos grupos de doadores e de famílias com 
história de PAI no polimorfismo C2377A (Apa LI). 
 
* Famílias que apresentaram diferença significativa quando as freqüências de AC+CC foram 
comparadas com as freqüências em doadores de sangue.  
 
 

 

A distribuição de genótipos para o polimorfismo A2478G entre membros de 

famílias portadoras de PAI e o grupo de doadores (Gráfico 2), apresentou diferença 

significativa (p=0,000). Ao comparar as famílias individualmente com os doadores, 

verificou-se que a distribuição foi diferente para as famílias D (p<0,0001), SP 

(p=0,0288) e B (p=0,0338). Esta diferença foi representada pela freqüência dos 

genótipos que apresentaram pelo menos um alelo G. Comparando-se a soma dos 

genótipos AG e GG, observamos que na família D estes genótipos representaram 

95% dos resultados, na família B, somaram 76,2% e na família SP a soma foi de 

80,9%,enquanto no grupo dos doadores, a soma destes genótipos compreendeu 

48,8%. As freqüências dos genótipos encontradas para a família S não foram 

diferentes daquela encontrada para o grupo de doadores (p>0,05). 

Apa LI 

*  * 
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Gráfico 2. Distribuição dos genótipos nos grupos de doadores e de famílias com 
história de PAI no polimorfismo A2478G(Bst NI). 
 
*Famílias que apresentaram diferença significativa quando as freqüências de AG+GG foram 
comparadas com as freqüências em doadores de sangue.  

 

A distribuição de genótipos para o polimorfismo G1345A entre os membros 

das famílias portadoras de PAI e o grupo de doadores (Gráfico 3), apresentou 

diferença significativa (p=0,000). Ao comparar as famílias individualmente com o 

grupo dos doadores, verificou-se que a distribuição foi diferente para as famílias D 

(p<0,0001), S (p=0,0040) e B (p=0,0154). Esta diferença foi representada pela 

freqüência dos genótipos que apresentaram pelo menos um alelo A. Comparando-

se a soma dos genótipos AG e AA, observamos que na família D estes genótipos 

representaram 98,3% dos resultados, nas famílias B e S, somaram 100%, enquanto 

no grupo dos doadores, a soma destes genótipos compreendeu 72,5%. As 

freqüências dos genótipos encontradas para a família SP não foi diferente daquela 

encontrada para o grupo de doadores (p>0,05). 

Bst NI 

***
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Gráfico 3. Distribuição dos genótipos nos grupos de doadores e de famílias com 
história de PAI no polimorfismo G1345A (Msp I). 
 
* Famílias que apresentaram diferença significativa quando as freqüências de AG + AA foram 
comparadas com as freqüências em doadores de sangue. 
 

 

A distribuição de genótipos para o polimorfismo T1500C entre os membros 

das famílias portadoras de PAI e o grupo de doadores (Gráfico 4), não apresentou 

diferença significativa (p=0,059). Comparando-se a soma dos genótipos TC e TT, 

observou-se que estes genótipos representaram 100% nas as famílias S e B, 98,3% 

na família D e 85,7% na família SP. No grupo de doadores esta soma correspondeu 

a 88,8% dos genótipos.   

 

 

 

 

 

Msp I 

* * * *
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Gráfico 4. Freqüência genotípica no polimorfismos polimorfismoT1500C (Pst I) em 
doadores de sangue e indivíduos de famílias com histórico de PAI. 
 

 

 A distribuição de genótipos para o polimorfismo A3581G entre os membros 

das famílias portadoras de PAI e o grupo de doadores (Gráfico 5), apresentou 

diferença significativa (p=0,000). Comparando-se as famílias individualmente com os 

doadores, verificou-se que a distribuição foi diferente para as famílias D (p<0,0001), 

e B (p=0,0004). Esta diferença foi representada pela freqüência dos genótipos que 

apresentaram pelo menos um alelo G. Comparando-se a soma dos genótipos AG e 

GG, observou-se que na família D, estes genótipos representaram 93,3% dos 

resultados e na família B, somaram 88,2%, enquanto no grupo dos doadores, a 

soma destes genótipos compreendeu 57,5%. As freqüências dos genótipos 

encontradas para a família S e SP não foi diferente daquela encontrada para o grupo 

de doadores (p>0,05). 

Pst I 
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Gráfico 5. Distribuição dos genótipos no polimorfismo A3581G (Bsm AI) em  
famílias com casos de PAI e doadores de sangue. 
 
* Famílias que apresentaram diferença significativa quando as freqüências de AG + GG foram 
comparadas com as freqüências em doado  res de sangue. 
 

 

A distribuição de genótipos para o polimorfismo C7064A entre os membros 

das famílias portadoras de PAI e o grupo de doadores (Gráfico 6), apresentou 

diferença significativa (p=0,000). Comparando-se as famílias individualmente com os 

doadores, verificou-se que a distribuição foi diferente para as famílias D (p=0,0230), 

e B (p=0,0014). A análise deste polimorfismo revelou que para a família D ocorreu 

uma predominância significativa de homozigotos CC (p=0,0111), representando 75% 

dos genótipos, em relação aos doadores, cuja freqüência foi de 52,5%, OR=2,714 

(IC=1,307 a 5,638). Paradoxalmente, a distribuição encontrada na família B foi 

diferente do grupo de doadores (p=0,0116), porém, o homozigoto AA apresentou 

uma freqüência de 35,3% comparada à freqüência de 8,8% observada para este 

Bsm AI 

*  * 
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genótipo no grupo de doadores, OR=5,166 (IC=1,611 a 20,086).  As freqüências dos 

genótipos encontradas para as famílias S e SP não foi diferente daquela encontrada 

para o grupo de doadores (p>0,05). 
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Gráfico 6. Freqüência genotípica presente no polimorfismo C7064A ( Hinf  I) em 
famílias com casos de PAI e doadores de sangue. 
 

* Família que apresentou diferença significativa quando as freqüências de AC + CC foram 
comparadas com as freqüências em doadores. 
 
 ** Família que apresentou diferença significativa quando as freqüências de AA foram comparada com 
as freqüências em doadores 
 
 
 

5.4 Atividade da enzima hidroximetilbilano sintase  

 

 As amostras de sangue total dos 80 doadores do HUAP tiveram os valores de 

atividade da enzima HMBS determinados anteriormente por NASCIMENTO (2004), 

pelo método de espectrofotometria, adaptado do protocolo proposto por 

Hinf I 

* ** 
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GRANDCHAMP et al., 1976. A metodologia foi baseada na conversão de 

porfobilinogênio em uroporfirina, catalisada pela hidroximetilbilano sintase presente 

nos eritrócitos. Foi estabelecido o limite de referência 129,7 a 216,7 pmol 

uroporfirina/mg Hb a 37oC /hora, para a atividade da enzima HMBS por 

espectrofotometria, e com base neste intervalo de valores, observou-se que 18 

indivíduos foram deficientes enzimáticos (22,5%) e 62 foram considerados não 

deficientes (77,5%).  

 

 A atividade da enzima HMBS das famílias D, B e S foi avaliada no 

hemolisado por método espectrofluorimétrico (Puy et al., 1997) no equipamento 

Hitachi do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da USP. Neste 

método, ficou estabelecido como limites de referências o intervalo 136,1 a 198,5 

pmol de uroporfirina/mg Hb a 37ºC/hora.  

 

 Os membros da família SP tiveram a atividade enzimática determinada por 

espectrofotometria no Instituto Adolpho Lutz (GRANDCHAMP et al. , 1976), e para 

esta metodologia, os valores de referência foram 225,0 a 279,0 pmol de 

uroporfirina/mg Hb a 37ºC/hora.  

 

 Tendo como critério os limites de referência da espectrofotometria e da 

espectrofluorimetria, 68 (54,8%) indivíduos pertencentes às famílias com histórico de 

PAI foram classificados como não deficientes enzimáticos e 56 (45,2%) 

classificados como deficientes. A atividade deficiente de HMBS foi observada em 

25, 13, 12 e seis indivíduos das famílias D, S, B e SP, respectivamente (tabela 7). 
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5.5 Diagnóstico molecular versus atividade enzimática em famílias 

com história de porfiria aguda intermitente 

 

 Considerando-se a atividade enzimática como parâmetro para a detecção de 

PAI, o diagnóstico foi sugerido pelo achado de valores abaixo do limite de referência 

em 25 indivíduos da família D, sendo que 23 foram confirmados pelo diagnóstico 

molecular; na família S, 13 membros apresentaram deficiência enzimática, 

entretanto apenas nove destes indivíduos tiveram o diagnóstico de PAI confirmado 

pela análise molecular; a família B apresentou 12 indivíduos com valores 

enzimáticos abaixo do limite de referência, sendo que sete membros tiveram o 

diagnóstico de PAI confirmado pelo método molecular e a família SP apresentou 

seis membros com deficiência enzimática e destes, quatro indivíduos foram 

confirmados pelo diagnóstico molecular (tabela 7).  

 

Tabela 7 - Distribuição dos membros das famílias com história de PAI pelo 
critério de atividade enzimática e investigação molecular, através da PCR, 
SSCP e Seqüenciamento  
 

Famílias 
Diagnóstico sugerido 

pela atividade 
enzimática 

Diagnóstico Molecular 

 Deficientes 
Não 

deficientes 
Portadores 

Não 
portadores 

Mutação 
herdada 

D 25 (41,7%) 35 (58,3%) 23 (38,3%) 37 (61,7%) G111R 

S 13 (50,0%) 13 (50,0%) 9 (34,6%) 17 (65,4%) R149X 

B 12 (70,6%) 5 (29,4%) 7 (41,2%) 10 (58,5%) L338P 

SP 6 (28,6%) 15(71,4%) 4 (19,0%) 17 (81,0%) 
del CT 730-

731 
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5.6 – Polimorfismos genéticos no gene hidroximetilbilano sintase e 

atividade enzimática 

 

 Os seis polimorfismos foram analisados de forma individual sobre a atividade 

enzimática de HMBS, de ambos os grupos incluídos no estudo (204 indivíduos). 

 

 A distribuição genotípica dos polimorfismos G1345A, A3581G e C7064A não 

apresentou diferença significativa quando foram comparados os indivíduos 

classificados como deficiente e os não deficientes enzimáticos (p>0,05) (tabela 8 a 

10).  

 

 As freqüências genotípicas e alélicas no polimorfismo G1345A não 

apresentaram diferença significativa (p=0,401 e p=0,9297, respectivamente) entre os 

grupos de indivíduos deficientes e não deficientes enzimáticos (tabela 8). 

 

Tabela 8 – Freqüência dos genótipos e alelos do polimorfismo G1345A nos 
grupos de deficientes e não deficientes enzimáticos 
 

Alelos Deficientes enzimáticos Não deficientes enzimáticos p 

A 

G 

87 (59%) 

61 (41%) 

154 (59%) 

106 (41%) 
0,9297 

Genótipos Deficientes enzimáticos Não deficientes enzimáticos p* 

AA 

AG 

GG 

24 (32%) 

39 (53%) 

11 (15%) 

37 (28%) 

80 (62%) 

13 (10%) 

0,4010 

*Valor de p quando se compara todos os genótipos. 
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 A distribuição das freqüências alélicas nos grupos de deficientes enzimáticos 

e não deficientes no polimorfismo A3581G apresentou diferença significativa 

(p=0,0336), com predominância do alelo G no grupo de indivíduos com deficiência 

da atividade de HMBS, O.R.=1,585 (I.C.= 1,056 A 2,380).  Já a freqüência dos 

genótipos não apresentou diferença significativa (p=0,080) nestes grupos (tabela 9). 

 

Tabela 9 – Freqüência dos genótipos e alelos do polimorfismo A3581G nos 
grupos de deficientes e não deficientes enzimáticos 
 

Alelos Deficientes enzimáticos Não deficientes enzimáticos p 

A 

G 

65 (44%) 

83 (56%) 

144 (55%) 

116 (45%) 
0,0336 

Genótipos Deficientes enzimáticos Não deficientes enzimáticos p* 

AA 

AG 

GG 

14 (18,9%) 

37 (50%) 

23 (31%) 

39 (30%) 

66 (50,8%) 

25 (19,2%) 

0,0800 

 

 

 

Não foi observada diferença significativa na distribuição dos genótipos 

(p=0,447) e dos alelos (p=0,4379) no polimorfismo C7064A, entre os grupos de 

indivíduos deficientes e não deficientes enzimáticos (tabela 10).   
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Tabela 10 – Freqüência dos genótipos e alelos do polimorfismo C7064A nos 
grupos de deficientes e não deficientes enzimáticos 
 

Alelos Deficientes enzimáticos Não deficientes enzimáticos p 

A 

C 

43 (29%) 

105 (71%) 

65 (25%) 

195 (75%) 
0,4379 

Genótipos Deficientes enzimáticos Não deficientes enzimáticos p* 

AA 

AC 

CC 

9 (12%) 

25 (34%) 

40 (54%) 

9 (7%) 

47 (36%) 

74 (57%) 

0,4470 

 

 

A distribuição dos genótipos no polimorfismo C2377A apresentou diferença 

entre os grupos deficiente e não deficiente enzimático. O genótipo homozigoto CC 

no grupo deficiente enzimático apresentou maior freqüência (38%) do que o 

encontrado no grupo dos indivíduos classificados como não deficiente. Entretanto, 

esta maior representatividade não apresentou diferença significativa (p=0,087).Ao se 

comparar a distribuição dos alelos observou-se que a freqüência do alelo C foi de 

67% no grupo deficiente enzimático e de 54,3% nos não deficientes (p= 0,008), 

O.R.= 1,816 (I.C.= 1,186 a 2,783) (tabela 11). 
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Tabela 11 – Freqüência dos genótipos e alelos do polimorfismo C2377A nos 
grupos de deficientes e não deficientes enzimáticos 
 

Alelos Deficientes enzimáticos Não deficientes enzimáticos p 

A 

C 

46 (33%) 

99 (67%) 

119 (45,7%) 

141 (54,3%) 
0,008 

Genótipos Deficientes enzimáticos Não deficientes enzimáticos p* 

AA 

AC 

CC 

3 (4%) 

43 (58%) 

28 (38%) 

22 (17%) 

75 (58%) 

33 (25%) 

0,087 

 

 

Na análise do polimorfismo A2478G verificou-se uma freqüência de 32% do 

genótipo GG no grupo de indivíduos deficientes enzimáticos (tabela 12). 

Comparando-se com o grupo com valores de atividade dentro dos limites de 

referência, a freqüência destes foi de 19% (p=0,041), O.R.= 2,016 (I.R.= 1,049 a 

3,876). Considerando-se a distribuição alélica, o alelo G teve maior representação 

(55,4%) no grupo com deficiência enzimática (p=0,014), O.R.= 1,1694 (I.R.= 1,128 a 

2,545).  

Tabela 12 – Distribuição de genótipos e freqüência de alelos no polimorfismo 
A2478G nos grupos de deficientes e não deficientes enzimáticos 
 

Alelos Deficientes enzimáticos Não deficientes enzimáticos p 

A 

G 

66 (44,6%) 

82 (55,4%) 

150 (58,0%) 

110 (42,0%) 
0,014 

Genótipos Deficientes enzimáticos Não deficientes enzimáticos p* 

AA 

AG 

GG 

16 (22%) 

34 (46%) 

24 (32%) 

45 (35%) 

60 (46%) 

25 (19%) 

0,041 
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Em relação ao polimorfismo T1500C I, em função da atividade enzimática, a 

distribuição dos genótipos revelou diferença significativa (p=0,001) (tabela 13). O 

genótipo CC não foi observado no grupo de indivíduos deficientes. Foram 

observados 51 (69%) indivíduos homozigotos TT no grupo deficiente, enquanto no 

grupo com atividade dentro dos limites estabelecidos como referência foram 

encontrados 57 indivíduos (44%) com este genótipo, O.R.= 2,840 (I.C.= 1,555 a 

5,185). A representatividade do alelo T (85,5%) no grupo deficiente foi 

significativamente diferente (p < 0,001), O.R.= 3,995 (I.C.= 2,364 a 6,752) em 

relação ao grupo não deficiente (63,0%).  

 

 

Tabela 13 - Freqüência dos genótipos e alelos do polimorfismo T1500C nos 
grupos de deficientes e não deficientes enzimáticos 
 

Alelos Deficientes enzimáticos Não deficientes enzimáticos p 

C 

T 

23 (15,5%) 

125 (85,5%) 

86 (33,0%) 

174 (63,0%) 

< 0,001 

 

Genótipos Deficientes enzimáticos Não deficientes enzimáticos p* 

CC 

CT 

TT 

zero 

23 (31%) 

51 (69%) 

13 (10%) 

60 (46%) 

57 (44%) 

0,001 
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5.7 Análise dos polimorfismos e mutações nas famílias com 

histórico de PAI 

 

 Considerando que a distribuição dos polimorfismos C2377A, A2478G, 

G1345A, T1500C, A3581G e C7064A na família D; G1345A, A3581G e C7064A, na 

família B e os polimorfismos A2478G e G1345A, na família SP, apresentaram 

diferença de distribuição ao se comparar as famílias com história de PAI e o grupo 

de doadores de sangue, analisou-se estes polimorfismos em relação à presença ou 

ausência da mutação causadora da doença (tabelas 14 a 16).  

 

 Não foi observada diferença significativa (p>0,05) ao analisar a distribuição 

dos polimorfismos citados acima nos grupos de membros das famílias com história 

de PAI que herdaram a mutação e aquele que não possui a mutação. 

 

 Entretanto, o polimorfismo C7064A, na família B, apresentou diferença 

significativa (p=0,0408) quando foi realizada a sua distribuição entre os membros da 

família B que herdaram a mutação e aqueles que não a herdaram. O alelo A foi 

significativamente mais presente no grupo de indivíduos que apresenta a mutação, 

O.R.= 7,000 (I.C.= 1,291 a 41,670) 
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Tabela 14 – Freqüência alélica nos polimorfismos C2377A, A2478G, G1345A, 
T1500C, A3581G e C7064A em indivíduos com e sem a herança da mutação 
G111R na família D 
 

 Freqüência alélica  

Polimorfismo 
Presença de 

mutação 
Ausência de 

mutação 
p 

C2377A 
A: 11 (34%) 

C: 21 (66%) 

A: 24 (32%) 

C: 50 (68%) 
0,8452 

A2478G 
A: 12 (22%) 

G: 36 (78%) 

A: 23 (31%) 

G: 51 (69%) 
0,3660 

G1345A 
A: 32 (69%) 

G: 14 (31%) 

A: 57 (77%) 

G: 17 (23%) 
0,4880 

T1500C 
T: 38 (82%) 

C: 8 (18%) 

T: 59 (80%) 

C: 15 (20%) 
0,4275 

A3581G 
A: 13 (28%) 

G: 33 (72%) 

A: 30 (40%) 

G: 44 (60%) 
0,5824 

C7064A 
A: 6 (13%) 

C: 40 (87%) 

A: 11 (15%) 

C: 63 (85%) 
0,9928 
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Tabela 15 – Freqüência alélica nos polimorfismos G1345A, A3581G e C7064A 
em indivíduos com e sem a herança da mutação L338P na família B 
 

 Freqüência alélica  

Polimorfismo 
Presença de 

mutação 
Ausência de 

mutação 
p 

G1345A 
A: 10 (71%) 

G: 4 (29%) 

A: 14 (70%) 

G: 6 (30%) 
0,9283 

A3581G 
A: 2 (14%) 

G: 12 (86%) 

A: 8 (40%) 

G: 12 (60%) 
0,2160 

C7064A 
A: 12 (86%) 

C: 2 (14%) 

A: 9 (45%) 

C: 11 (55%) 
0,0408 

 
 
 
 
 
 
Tabela 16 – Freqüência alélica nos polimorfismos A2478G e G1345A em 
indivíduos com e sem a herança da mutação del CT 730 - 731 na família SP 
 

 Freqüência alélica  

Polimorfismo 
Presença de 

mutação 
Ausência de 

mutação 
p 

A2478G 
A: 2 (25%) 

G: 6 (75%) 

A: 18 (53%) 

G: 16 (47%) 
0,3029 

G1345A 
A: 4 (50%) 

G: 4 (50%) 

A: 23 (68%) 

G: 11 (32%) 
0,5981 
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5.8 Análise de polimorfismos e grupos de deficientes e não deficientes 

enzimáticos nas famílias com histórico de PAI 

 
 Também foi verificado se a freqüência dos alelos apresentou diferença 

significativa quando se considera a condição de ser ou não ser deficiente enzimático 

para os mesmos polimorfismos nas famílias com histórico de PAI (tabelas 17 e 18). 

No entanto, esta análise não foi realizada para os membros da família D, uma vez 

que apenas os indivíduos D86 e D96 foram classificados como deficientes 

enzimáticos e nenhum caso de presença de mutação com atividade da enzima 

HMBS dentro dos valores de referência.   

 

 Não foi observada diferença significativa (p>0,05) na distribuição destes 

polimorfismos genéticos entre os membros deficientes e não deficientes enzimáticos 

das famílias B e SP.  

 
 
Tabela 17 – Freqüência alélica nos polimorfismos G1345A, A3581G e C7064A 
em indivíduos deficientes e não deficientes enzimáticos na família B 
 

 Freqüência alélica  

Polimorfismo 
Deficiente 
enzimático 

Não 
deficiente 
enzimático 

p 

G1345A 
A: 17 (71%) 

G: 7 (29%) 

A: 7 (70%) 

G: 3 (30%) 
0,9612 

A3581G 
A: 5 (21%) 

G: 19 (79%) 

A: 5 (50%) 

G: 5 (50%) 
0,1979 

C7064A 
A: 16 (67%) 

C: 8 (33%) 

A: 5(50%) 

C: 5 (50%) 
0,6003 
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Tabela 18 – Freqüência alélica nos polimorfismos A2478G e G1345A em 
indivíduos deficientes e não deficientes enzimáticos na família SP 
 

 Freqüência alélica  

Polimorfismo 
Deficiente 
enzimático 

Não 
deficiente 
enzimático 

p 

A2478G 
A: 4 (33%) 

G: 8 (67%) 

A: 16 (53%) 

G: 14 (47%) 
0,7462 

G1345A 
A: 7 (58%) 

G: 7 (42%) 

A: 20 (67%) 

G: 10 (33%) 
0,8786 
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6. DISCUSSÃO 
__________________________________________________ 
 

 A porfiria aguda intermitente (PAI) apresenta um padrão de herança 

autossômico dominante e é causada pela deficiência parcial da enzima 

hidroximetilbilano sintase (HMBS), que catalisa a terceira etapa da via biossintética 

do grupamento heme (TSDUCHY et al., 1965). A PAI é clinicamente caracterizada 

por ataques agudos neuroviscerais causados por fatores precipitantes, como álcool, 

medicamentos, estresse, dieta desequilibrada e outros (KAUPPINEN & 

MUSTAJOKI, 1992).  

 

 A síntese do heme, nos eritrócitos, não ocorre pois os eritrócitos maturos 

perderam enzimas mitocondriais essenciais para a sua biossíntese. Entretanto, a  

HMBS presente no citoplasma desta célula, permite a detecção dos defeitos 

metabólicos encontrados na PAI (MEYER et al., 1972). Sendo assim, a atividade de 

HMBS em eritrócitos tornou-se um parâmetro importante para o diagnóstico de PAI, 



 
 

 

principalmente no caso de pacientes em que a doença não se manifestava 

bioquimicamente pela excreção de precursores porfirínicos na urina (STRAND et al., 

1972; PETERSON et al., 1976). 

 

 Em alguns casos, a atividade enzimática pode resultar em falso-positivo para 

a PAI, pois há uma zona de sobreposição entre indivíduos portadores da doença e 

indivíduos saudáveis, provavelmente como conseqüência da interação de vários 

fatores endógenos e exógenos, dificultando o estabelecimento de um diagnóstico 

definitivo (MAGNUSSEN et al., 1974; BONAITI-PELLIÉ et al., 1984; BONKOVSKY & 

BARNARD, 1998). Além disso, PETERSON et al. (1976) relataram considerável 

variação nas atividades enzimáticas, mesmo entre indivíduos que manifestaram a 

porfiria e possíveis casos latentes. Nestes casos, apenas o diagnóstico molecular 

demonstra corretamente todos os portadores de PAI (KAUPPINEN et al., 1995).  

 

 O presente estudo envolveu 204 indivíduos, dos quais 80 eram doadores 

voluntários do banco de sangue do HUAP e 124 eram membros de famílias com 

histórico de PAI.  

 

A hipótese testada foi a de que os polimorfismos no gene que codifica a 

enzima HMBS apresentam influência sobre sua expressão, contribuindo para a 

redução da atividade enzimática. 

 

 As famílias com história de PAI possuíam um ou mais membros que 

manifestaram anteriormente a doença de forma grave ou moderada. A medida da 

atividade de HMBS mostrou uma sobreposição de resultados de indivíduos 

portadores e não portadores de PAI. Posteriormente, ao realizar a investigação 
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molecular por PCR, SSCP e seqüenciamento, foi possível confirmar quais indivíduos 

realmente eram portadores de PAI e, desta forma, foi evitado que estes membros 

das famílias fossem classificados erroneamente.  

 

 Na família D, 25 membros apresentaram resultados de atividade de HMBS 

sugestivos da condição de portadores da doença e 23 destes foram confirmados 

pelo diagnóstico molecular; na família S, 13 membros seriam classificados como 

portadores pelos valores abaixo do limite de referência, sendo que apenas nove 

tiveram o diagnóstico de portador de PAI confirmado por investigação molecular; 12 

indivíduos da família B foram classificados como deficientes enzimáticos e possíveis 

portadores da doença, e sete foram confirmados como portadores por diagnóstico 

molecular e seis membros da família SP foram tidos como portadores de PAI por 

apresentarem valores de atividade de HMBS abaixo do limite, entretanto apenas 

quatro foram confirmados como portadores pelo diagnóstico de PAI. 

 

 A investigação molecular permitiu que 13 indivíduos pertencentes às famílias 

com histórico de PAI não fossem diagnosticados incorretamente como portadores da 

doença. Na família D, portadora da mutação G111R, os valores de atividade 

enzimática foram mais fidedignos em discriminar portadores e não portadores, em 

comparação com as outras três famílias. Ao correlacionar o padrão molecular com 

os valores de atividade de HMBS, verificou-se uma associação de quase 100% entre 

a presença de mutação e a atividade enzimática nesta família (tabela 19). Estes 

dados confirmam a importância do diagnóstico molecular como critério para a 

identificação de portadores e aconselhamento genético.  Embora tenha um custo 

mais elevado do que os métodos bioquímicos, o ideal é realizá-lo o mais breve 
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possível, para que os portadores evitem os fatores precipitantes desencadeadores 

dos quadros agudos da doença.  

 

Tabela 19 – Freqüência dos resultados falso-positivos para o método da 
medida de atividade enzimática confirmados pelo diagnóstico molecular 
 

Família 
Deficiência 

enzimática 

Mutação 

presente 

Mutação 

herdada 

Resultados  

falso-positivos 

D 25 23 G111R 2 (8%) 

S 13 9 R149X 4 (31%) 

B 12 7 L338P 5 (42%) 

SP 6 4 
del CT  

730-731 
2 (33%) 

 

 

 Embora vários autores tenham relatado a questão da existência da zona de 

sobreposição de valores de atividade de HMBS em portadores e não portadores de 

PAI, outros não têm observado este problema e comentam a sensibilidade e 

especificidade do método de dosagem enzimática em seus estudos. 

 

 No estudo realizado por MANUSSEN et al. (1974) sobre a dosagem de 

atividade de HMBS em eritrócitos, os valores obtidos nos nove indivíduos portadores 

de PAI não se sobrepuseram aos valores normais de atividade enzimática 

provenientes do grupo de não portadores da doença.  

  

 TO-FIGUERAS et al. (2006) estudaram 66 indivíduos, sendo 50 provenientes 

de famílias que aceitaram participar do estudo e 16 indivíduos atendidos na Unidade 
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de Porfiria no Hospital das Clínicas em Barcelona. O estudo de membros das 

famílias permitiu a identificação de 22 portadores assintomáticos de PAI que tiveram 

o diagnóstico confirmado por análise molecular. E todos os portadores 

assintomáticos de PAI tiveram a atividade de HMBS menor que os valores de 

referência estipulados (<85 pmol uroporfirina / mg Hb a 37º C), enquanto os não 

portadores mostraram valores dentro do limite. Dentro deste grupo não foi achada a 

sobreposição dos valores de atividade enzimática entre indivíduos portadores e não 

portadores.  

 

 SCHREIBER et al. (1995) realizaram a primeira análise molecular em uma 

família norte-americana. Foi feito o ensaio de medida de atividade de HMBS em 36 

membros desta família e os resultados foram comparados com as análises 

moleculares. A maioria dos resultados estava de acordo. Entretanto, quatro 

indivíduos foram classificados incorretamente pelo ensaio enzimático, uma vez que 

apresentaram valores de atividade de HMBS abaixo dos limites de referência 

embora não fossem portadores de mutação.  

 

 Ao determinar a medida da atividade de HMBS por espectrofluorimetria em 21 

probandos, 158 familiares e 70 amostras de controles não relacionados, RIBEIRO 

(2001) encontrou os valores de atividade enzimática semelhantes (p>0,05) nos 

grupos controle e familiares não portadores, e ambos diferiram estatisticamente dos 

portadores (p<0,05). Porém, foi observada uma sobreposição de resultados entre 

indivíduos portadores e controles, entre os valores 100 e 120 pmol uroporfirina /mg 

Hb a 37ºC, sendo que o valor considerado como limite para a deficiência foi136 pmol 

uroporfirina /mg Hb a 37ºC. A sobreposição de valores de atividade enzimática entre 
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portadores e grupo controle deve ser considerada, ao se realizar aconselhamento 

genético em famílias portadoras de PAI, especialmente naqueles indivíduos em que 

os valores se encontram dentro da zona de sobreposição (BONAITI-PELLIÉ et al., 

1984). 

 

Uma limitação adicional do valor da atividade de HMBS, como parâmetro 

diagnóstico, ocorre em um grupo de pacientes (~ 2 a 5%) que manifesta uma forma 

variante de PAI, na qual a atividade de HMBS eritrocitária é normal (MUSTAJOKI, 

P., 1981). Nestes casos, a alteração molecular está presente no exon 1 do gene 

HMBS, afetando apenas a  expressão da isoforma constitutiva da enzima 

(MUSTAJOKI, P. & TENHUNEN, 1985; KAPPAS et al., 1995). 

 

 Dos 80 doadores incluídos no estudo, 18 indivíduos foram classificados como 

deficientes enzimáticos por apresentarem valores de atividade de HMBS abaixo dos 

limites de referência. A baixa atividade enzimática pode ser decorrente de doenças, 

como insuficiência renal crônica e poliarterite (BLUM et al., 1978). Mas por se tratar 

de doadores de sangue saudáveis, essas causas são menos prováveis. Os valores 

abaixo de 129,7 a pmol uroporfirina/mg Hb a 37oC sugeriram a possibilidade destes 

indivíduos serem portadores latentes da doença. 

 

Mesmo com a sugestão dos doadores de sangue serem portadores de PAI 

pelos baixos valores de atividade enzimática que alguns apresentaram, este 

resultado deve ser confirmado com segurança por diagnóstico molecular e, inclusive, 

estudos familiares devem ser realizados para confirmar esta hipótese.  
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 Antes do desenvolvimento de métodos moleculares para o rastreamento de 

mutações no gene HMBS, polimorfismos genéticos foram utilizados como 

marcadores na identificação de indivíduos heterozigotos assintomáticos (YOO et al., 

1993;  LAW et al., 1999). 

 

 Os primeiros estudos para analisar alterações moleculares no gene HMBS 

basearam-se na digestão do DNA genômico com várias enzimas de restrição. 

Através deste método, foi caracterizado o polimorfismo G1345A (Msp I) e excluiu-se 

a possibilidade da PAI ser causada por grandes deleções gênicas ( LLEWELLYN et 

al., 1987). Os mesmos autores determinaram a freqüência dos dois alelos no 

polimorfismo G1345A (Msp I) em 33 pacientes com PAI (G:0,55; A:0,45) os quais 

não apresentaram diferença significativa em relação aos 20 indivíduos controle (G: 

0,47;  A: 0,53). Nas famílias destes pacientes, a análise do polimorfismo G1345A 

(Msp I) permite uma informação mais acurada sobre o estado de portador de PAI.  

 

 Em estudo realizado por LEE et al. (1988), a análise dos resultados de RFLP 

para os polimorfismos G1345A (Msp I), T1500C (Pst I) e A2478G (Bst NI) foi 

importante para discriminar dois indivíduos que eram considerados possíveis 

portadores da doença, pelo fato dos valores de atividade enzimática, nos dois casos, 

estarem na zona de sobreposição. A partir da análise da freqüência de alelos dos 

polimorfismos relacionados aos haplótipos, ficou comprovado que ambos os 

indivíduos não haviam herdado o alelo mutante de seus respectivos parentes 

portadores de PAI. Esta análise possibilitou estabelecer o estado de portador do 

gene com a mutação em famílias com a doença. 
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 No grupo dos 80 doadores de sangue, avaliados neste estudo, as freqüências 

de alelos dos polimorfismos C2377 (Apa LI), A2478G (Bst NI), G1345A (Msp I), 

T1500C (Pst I) e C7064A (Hinf I) foram semelhantes àquelas encontradas em outros 

estudos em uma população de indivíduos não portadores de PAI (tabela 20) 

(LLEWELLYN et al., 1987; LEE & ANVRET, 1987; LEE, 1991; LEE & ANVRET, 

1991; YOO et al., 1993; ROBREAU-FRAOLINI et. al.,2000). Na população dos 

doadores, a transição A → G, reconhecida por criar um sítio para a enzima Bsm AI, 

revelou uma freqüência significativamente maior para o alelo G de 0,35, que 

representou o dobro da freqüência de 0,17 encontrada em africanos e afro-

caribenhos (ROBREAU-FRAOLINI et al., 2000). 

  

 Ao comparar os dados obtidos com YOO et al. (1993), na família D, houve 

uma inversão da freqüência de alelos no polimorfismo A2478G (Bst NI); esta 

inversão também foi verificada no polimorfismo G1345A (Msp I) nas quatro famílias 

estudadas; o mesmo ocorreu no polimorfismo A3581G (Bsm AI) nas famílias D, B, 

SP e no polimorfismo C7064A (Hinf I) dentro da família B. A freqüência de alelos se 

distribuiu proporcionalmente nestes polimorfismos e todos estavam em equilíbrio 

Hardy-Weinberg (p>0,05) (tabela 20).   
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Tabela 20 – Freqüência dos alelos nos polimorfismos estudados em doadores 
de sangue, famílias com porfiria aguda intermitente e em diferentes 
populações 
 
População estudada Freqüência alélica 

 C2377A A2478G G1345A T1500C A3581G C7064A

Doadores 

n=80 

C: 0,51 

A: 0,49 

A: 0,69 

G: 0,31 

G: 0,55 

A: 0,45 

T: 0,67 

C: 0,33 

A: 0,65 

G: 0,35 

C: 0,72 

A: 0,28 

Família D 

n=60 

C: 0,68 

A: 0,32 

A: 0,27 

G: 0,73 

G: 0,26 

A: 0,74 

T: 0,81 

C: 0,19 

A: 0,36 

G: 0,64 

C: 0,86 

A: 0,14 

Família S 

n=26 

C: 0,58 

A: 0,42 

A: 0,62 

G: 0,38 

G: 0,44 

A: 0,56 

T: 0,73 

C: 0,27 

A: 0,62 

G: 0,38 

C: 0,82 

A: 0,18 

Família B 

n=17 

C: 0,71 

A: 0,29 

A: 0,59 

G: 0,41 

G: 0,29 

A: 0,71 

T: 0,79 

C: 0,21 

A: 0,29 

G: 0,71 

C: 0,41 

A: 0,59 

Família SP 

n=21 

C: 0,55 

A: 0,45 

A: 0,48 

G: 0,52 

G: 0,36 

A: 0,64 

T: 0,71 

C: 0,29 

A: 0,48 

G: 0,52 

C: 0,64 

A: 0,36 

 Caucasianos N.A1 

 n=110  

C: 0,54 

A: 0,46 

A: 0,62 

G: 0,38 

G: 0,58 

A: 0,42 

T: 0,62 

C: 0,38 

A: 0,59 

G: 0,41 

C: 0,75 

A: 0,25 

Caucasianos2 

 n=78 

C: 0,54 

A: 0,46 

A: 0,62 

G: 0,38 

G: 0,58 

A: 0,42 

T: 0,62 

C: 0,38 

A: 0,75 

G: 0,25 

C: 0,75 

A: 0,25 

Africanos e  

afro-caribenhos2 

n=98 

C: 0,58 

A: 0,42 

A: 0,65 

G: 0,35 

G: 0,60 

A: 0,40 

T: 0,67 

C: 0,33 

A: 0,83 

G: 0,17 

C: 0,70 

A: 0,30 

1YOO et al., 1993 ; 2ROBREAU-FRAOLINI et al., 2000 
Caucasianos N.A. = caucasianos norte-americanos 
 
* Freqüências alélicas com diferença significativa quando comparadas aos doadores. 

  

 

* * * * * * 

* * * 

* * 
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 A freqüência da distribuição dos genótipos dos polimorfismos estudados 

observada entre os membros das famílias com histórico de PAI e o grupo de 

doadores de sangue, foi significativamente diferente para os polimorfismos C2377A 

(Apa LI), A2478G (Bst NI), G1345A (Msp I), A3581G (Bsm AI) e C7064A (Hinf I). 

O polimorfismo T1500C (Pst I) apresentou uma distribuição de genótipos 

semelhante quando se comparou cada família com o grupo de doadores de sangue.  

 

 A distribuição dos alelos entre os indivíduos pertencentes às famílias com 

histórico da doença e os doadores de sangue variou entre as famílias.  Entre os 

membros da família D houve diferença na distribuição alélica para os seis 

polimorfismos estudados. Na família S a distribuição alélica dos seis polimorfismos 

foi semelhante à encontrada para cada polimorfismo nos doadores. Três 

polimorfismos, G1345A (Msp I), A3581G (Bsm AI) e C7064A (Hinf I) tiveram padrão 

diferente de distribuição na família B, ao se comparar com a distribuição alélica 

encontrada nos doadores de sangue. Entre os membros da família SP a diferença 

foi observada para os polimorfismos A2478G (Bst NI) e G1345A (Msp I). 

 

 O polimorfismo C2377A (Apa LI) apresentou na família D, uma freqüência de 

68% para o alelo C que foi maior em relação no grupo de doadores, para os quais 

este alelo representou 51% de freqüência. Os genótipos com pelo menos um alelo C 

(AC e CC) somaram 98,3% dos resultados verificados nesta família e para os 

doadores, estes genótipos corresponderam a 72,5%. Na família S, embora não se 

tenha observado diferença na distribuição alélica ao se comparar com os doadores, 

a soma dos genótipos AC e CC representou 100% dos resultados. Não se observou 

diferença alélica ou genotípica, para este polimorfismo nas famílias B e SP. 
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O polimorfismo A2478G (Bst NI) apresentou na família D, uma freqüência de 

73% para o alelo G que foi maior em relação no grupo de doadores, para os quais 

este alelo representou 31% de freqüência. Esta predominância do alelo G nesta 

família se refletiu na freqüência de 95% encontrada para os genótipos AG + GG, 

significativamente diferente dos doadores, nos quais esta soma correspondeu a 

48,8%. Na família S, não houve alteração na distribuição alélica e genotípica para 

este polimorfismo. Os dados obtidos para a família B indicaram que apesar de não 

haver diferença na freqüência alélica em relação aos doadores, a soma das 

freqüências dos genótipos AG + GG foi de 76,2%, valor significativamente maior que 

a soma citada para os doadores. O alelo G também foi mais representado na família 

SP, com uma freqüência de 52%. A soma dos genótipos AG+GG nesta família, 

representou 80,9% dos resultados, valor significativamente maior do que a 

freqüência destes genótipos nos doadores. 

 

Em relação ao polimorfismo G1345A (Msp I), localizado no intron 3 do gene 

HMBS, a família D apresentou uma freqüência de 74% para o alelo A, que foi maior 

quando comparada à freqüência de 45% encontrada nos doadores de sangue. A 

soma dos genótipos AG + AA correspondeu a 98,3% dos resultados e foi 

significativamente maior que a freqüência de 72,5% encontrada para a soma destes 

genótipos nos doadores.  A família S apresentou freqüência alélica semelhante a 

dos doadores, porém a soma da freqüência dos genótipos AG+AA representou 

100% dos resultados e foi significativamente maior em relação aos doadores. Na 

família B, a soma destes genótipos também correspondeu a 100% dos resultados, 

porém o alelo A foi encontrado em uma freqüência de 71%, e foi significativamente 

maior que a apresentada pelos doadores. A distribuição alélica, para este 
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polimorfismo, na família SP foi significativamente diferente em relação aos 

doadores. O alelo A teve maior representação, sendo encontrado em uma 

freqüência de 64%. A soma da freqüência dos genótipos AA + AG foi de 95,2%. Não 

houve diferença significativa desta distribuição genotípica em relação aos doadores.  

Isto se explica pela variabilidade observada para a freqüência do genótipo GG que 

foi encontrado em 27,5% dos doadores.  Nesta família a ocorrência de indivíduos 

homozigotos GG foi de 4,8%,enquanto este genótipo estava ausente na família S e 

na família B e presente em 1,7% dos membros da família D,  

 

O polimorfismo T1500C (Pst I) revelou uma freqüência 81% para o alelo T na 

família D que teve maior representatividade em relação aos doadores cuja 

freqüência foi 67%. A distribuição genotípica para este polimorfismo nas famílias 

estudadas foi semelhante àquela observada nos doadores de sangue. 

 

No polimorfismo A3581G (Bsm AI), a família D apresentou uma 

predominância do alelo G com uma freqüência de 64%, que foi significativamente 

maior em relação ao grupo de doadores de sangue, cuja freqüência para este alelo 

correspondeu a 35%. A soma dos genótipos AG + GG representou 93,3% dos 

resultados, que foi significativamente maior ao comparar com o grupo dos doadores, 

cuja soma da freqüência destes genótipos correspondeu a 57,5%. A família B, 

apresentou uma freqüência de 71% para o alelo G. E nesta família, a soma da 

freqüência genotípica AG + GG foi de 57,5%. Já as famílias S e SP não 

apresentaram diferença significativa na distribuição alélica e genotípica em relação 

ao grupo de doadores de sangue. 
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O polimorfismo genético C7064A (Hinf I) apresentou nos doadores uma maior 

freqüência do alelo C, em relação ao alelo A, sendo observados valores de 72 e 

28%, respectivamente, para esta distribuição. Na família D, houve maior freqüência 

do alelo C (86%) em comparação com os doadores. Ao se analisar a distribuição 

genotípica deste polimorfismo, esta família apresentou um padrão significativamente 

diferente dos doadores. A soma das freqüências dos genótipos AC+CC foi de 96,7% 

na família e 91,3% nos doadores. Entretanto, como a avaliação alélica, indicou para 

esta família, a predominância do alelo C (p=0,0083 e OR=2,371), a diferença 

encontrada se explica pela maior freqüência de homozigotos CC (75%) na família D 

do que nos doadores (52,5%). Ao contrário da família D, na qual o alelo polimórfico 

mais freqüente foi o C, na família B houve maior freqüência do alelo A (59%) em 

relação à distribuição dos doadores (p=0,0014), OR=5,166. A soma das freqüências 

dos genótipos AC + AA foi de 88,2% na família B, havendo para os doadores, 47,6 

% destes genótipos. O impacto deste polimorfismo nesta família, foi ressaltado 

ainda, pela diferença encontrada na freqüência de homozigotos AA, que se revelou 

em 35,3% dos membros da família B e apenas 8,8% dos doadores. Não foram 

observadas diferenças na distribuição alélica e genotípica, para o polimorfismo 

C7064A, nas famílias S e SP, em comparação com o padrão observado nos 

doadores. 

 

 As diferenças na distribuição das freqüências alélicas e genotípicas nos 

polimorfismos encontradas nas famílias em relação aos doadores, pode ser 

explicada, em parte, pela origem geográficas distinta das famílias estudadas.  Das 

quatro famílias com histórico de PAI, duas foram procedentes do estado de São 

Paulo, a família D residente na capital e a família B procedente da cidade de 
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Bebedouro, no interior do estado; a família S foi procedente de Ilicínea, no estado de 

Minas Gerais e os membros da família SP são residentes em Aracaju. Os diferentes 

fatores ambientais, as diferenças genéticas que são encontradas na história de cada 

família, como as diferentes mutações que foram herdadas, assim como a grande 

miscigenação racial presente na população brasileira, podem induzir ao 

aparecimento de características distintas em determinados grupos.  Considerando 

que estes polimorfismos não apresentaram, na população geral, diferenças 

genotípicas em diferentes grupos étnicos (ROBREAU-FRAOLINI et al., 2000), 

supõe-se que existe associação da distribuição dos polimorfismos estudados com a 

PAI. 

 

A determinação da mutação no gene HMBS é importante, principalmente para 

estabelecer o diagnóstico de indivíduos assintomáticos, uma vez que 80 a 90% dos 

portadores de PAI não apresentam as manifestações clínicas. Mas a detecção das 

mutações não é suficiente para explicar a severidade das manifestações fenotípicas 

observados em alguns indivíduos, sendo necessário o estudo de outros fatores 

genéticos ou adquiridos, que também estejam envolvidos (BLOOMER et al., 2006). 

 

Neste estudo, a distribuição dos polimorfismos foi analisada nas famílias com 

história de PAI a fim de se comparar o perfil destas variantes polimórficas em 

relação à presença ou ausência das respectivas mutações causadoras da doença. 

Foram considerados para esta análise aqueles polimorfismos cuja distribuição se 

revelou significativamente diferente dos doadores de sangue e isto se verificou nas 

famílias D, B e SP.  
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Na família D, em que a porfiria aguda intermitente foi causada pela mutação 

G111R no exon 7 do gene HMBS, os seis polimorfismos estudados tiveram padrão 

de distribuição alélica e genotípica, significativamente diferente em relação ao grupo 

de doadores. Ao se analisar as freqüências alélicas nos membros da família que 

herdaram a mutação em relação aos não portadores, verificou-se que dentro da 

família não houve diferença para a distribuição alélica dos polimorfismos C2377A 

(Apa LI), A2478G (Bst NI), G1345A (Msp I), T1500C (Pst I), A3581G (Bsm AI) e 

C7064A (Hinf I), cujas freqüências foram diferentes dos doadores. Estes dados 

indicam que não houve associação dos polimorfismos com a mutação G111R, 

porém estes polimorfismos foram marcadores genéticos para esta família. 

 

 A caracterização da mutação na família B baseou-se na formação de um 

heteroduplex no gel de SSCP, do fragmento contendo o exon 15, que por análise de 

seqüência revelou a mutação L338P no probando (dados não publicados). A 

identificação dos membros desta família portadores da mutação foi realizada através 

do padrão no gel de SSCP.  Embora a distribuição dos polimorfismos             

G1345A (Msp I) e A3581G (Bsm AI) tenha sido significativamente diferente dos 

doadores, dentro da família B, considerando-se como critério a condição de ser ou 

não portador da mutação L338P, não apresentou diferenças. Apenas o polimorfismo 

C7064A (Hinf I), localizado no intron 10 do gene HMBS, apresentou diferença 

significativa (p<0,05) para a freqüência de alelos nos membros da família B com 

mutação e sem a mutação. O alelo A predominou no grupo que herdou a mutação, 

com uma freqüência de 86% e a soma dos genótipos AA e AC, que possuem pelo 

menos um alelo A, apresentou diferença significativa (p<0,05). Isto indica que o alelo 

A segrega junto com a mutação L338P.  
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 Na família SP, na qual a PAI foi causada pela mutação del CT 730-731 no 

exon 12 do gene HMBS, os polimorfismos A2478G (Bst NI) e G1345A (Msp I) 

tiveram diferença na distribuição alélica em relação aos doadores. Ao se considerar 

a condição de ser ou não portador da mutação, não houve diferença na distribuição 

dos alelos. Isto indica que estes polimorfismos são marcadores para a família SP 

mas não segregam com a mutação.   

 

 A associação de polimorfismos contribuindo para a expressão fenotípica nas 

síndromes porfíricas foi descrita para a protoporfiria eritropoiética. Esta forma de 

porfiria é causada pela deficiência da atividade da enzima ferroquelatase, que 

catalisa a inserção do íon ferroso na protoporfirina na última etapa da formação do 

grupamento heme (BONXOWSKY et al., 1975). BLOOMER et al. (2006) relataram 

que os indivíduos portadores sintomáticos de protoporfiria eritropoiética 

apresentaram manifestações clínicas mais graves e maior deficiência da enzima 

ferroquelatase. O estudo familiar dos haplótipos demonstrou que o portador 

sintomático da doença possui a mutação em um alelo, que causa uma alteração 

estrutural na proteína, e foi associada a um polimorfismo no alelo não mutante, que 

contribuiu para uma redução ainda maior da atividade enzimática, relatando-se 

valores inferiores a 30% dos níveis normais. 

 

 Para testar a hipótese de que polimorfismos genéticos influenciam na 

atividade da enzima HMBS, os indivíduos das famílias com história de PAI e 

doadores de sangue, com valores indicativos de deficiência, de acordo com os 

limites descritos na metodologia, foram agrupados em deficientes e não deficientes.   
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 A distribuição das freqüências alélica e genotípica foi comparada entre 74 

indivíduos deficientes e 130 não deficientes enzimáticos. Não houve diferença na 

distribuição alélica e genotípica dos polimorfismos G1345A (Msp I), A3581G (Bsm 

AI) e C7064A (Hinf I), quando se comparou os grupos deficiente e não deficiente. A 

distribuição alélica e genotípica dos polimorfismos C2377A (Apa LI), A2478G (Bst 

NI) e T1500C (Pst I) apresentaram diferença significativa (p<0,05), quando o grupo 

deficiente foi comparado com o não deficiente. No caso do polimorfismo C2377A 

(Apa LI), o alelo C apresentou maior prevalência no grupo de indivíduos com 

deficiência enzimática, com uma freqüência de 67%. A soma dos genótipos AC + 

CC, que têm pelo menos um alelo C, revelou uma freqüência de 96% para este 

grupo em relação ao grupo não deficiente cuja freqüência foi de 83%.  Para o 

polimorfismo A2478G (Bst NI), o alelo G predominou com uma freqüência de 55,4% 

no grupo que apresentou redução da atividade de HMBS. A soma da freqüência dos 

genótipos com pelo menos um alelo G (AG+GG) representou 78% da freqüência do 

grupo deficiente e foi maior do que a freqüência de 65% encontrada no grupo não 

deficiente. A análise do polimorfismo T1500C (Pst I), revelou maior prevalência do 

alelo T nos indivíduos deficientes enzimáticos, encontrando-se neste grupo uma 

freqüência de 85%. A soma da freqüência dos genótipos com pelo menos um alelo T 

(TC+TT) representou 100% da freqüência do grupo deficiente e foi maior do que a 

freqüência de 90% encontrada no grupo não deficiente.   

 

 Estes resultados entre os grupos deficientes e não deficientes enzimáticos 

indicam a possibilidade dos alelos e dos genótipos nos polimorfismos genéticos 

C2377 (Apa LI), A2478G (Bst NI) e T1500C (Pst I) estarem associados à redução 

da atividade de HMBS na população estudada.  

    124



 
 

 

Para verificar se os polimorfismos, cuja distribuição nas famílias com história 

de PAI, contribuiram para a sobreposição dos resultados de atividade enzimática 

entre portadores e não portadores, as distribuições alélicas foram comparadas entre 

deficientes e não deficientes, nas respectivas famílias. Nenhuma significância foi 

encontrada na distribuição alélica e genotípica dos seis polimorfismos, entre os 

membros deficientes e não deficientes da família D. Também não houve diferença 

nesta distribuição para os polimorfismos G1345A (Msp I), A3581G (Bsm AI) e 

C7064A (Hinf I) entre os membros da família B e na distribuição dos polimorfismos 

A2478G (Bst NI) e G1345A (Msp I) entre os membros deficientes e não deficientes 

da família SP. O resultado desta análise reitera o papel destes polimorfismos como 

marcadores genéticos familiares, porém, isolados não podem ser considerados 

marcadores de deficiência enzimática. 

 

 Futuramente, a análise dos polimorfismos combinados poderá apresentar 

haplótipos que estejam envolvidos na redução da atividade da enzima HMBS. 
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7. CONCLUSÃO 
__________________________________________________ 
 
 

1. No grupo de doadores de sangue, as freqüências alélicas para os polimorfismos 

C2377A (Apa LI), A2478G (Bst NI), G1345A (Msp I), T1500C (Pst I) e C7064A    

(Hinf I) foram semelhantes às descritas na literatura. O alelo G do polimorfismo 

A3581G (Bsm AI) tem uma representatividade maior nos doadores de sangue, os 

quais representam uma população com maior número de indivíduos caucasianos do 

que africanos, se comparados à freqüência relatada na literatura para indivíduos de 

origem africana e afro-caribenha. 

 

2. A distribuição dos genótipos dos polimorfismos C2377A (Apa LI), A2478G (Bst 

NI), G1345A (Msp I), A3581G (Bsm AI) e C7064A (Hinf I) em famílias com histórico 

de PAI é diferente daquela encontrada em um grupo de doadores de sangue, 



 
 

 

indicando que estes polimorfismos podem desempenhar o papel de marcadores 

genéticos nestas famílias com história de porfiria aguda intermitente. 

 

3. O alelo A do polimorfismo C7064A (Hinf I) segregou com a mutação L338P, 

indicando que este polimorfismo teve valor diagnóstico na família B.  

 

4. A distribuição genotípica e alélica dos polimorfismos C2377A (Apa LI), A2478G 

(Bst NI) e T1500C (Pst I) variou em função da condição de ter ou não deficiência na 

atividade de HMBS demonstrando que estes polimorfismos contribuíram para o 

fenótipo redução da atividade enzimática. 

 

5 A distribuição dos polimorfismos encontrada nas famílias com histórico de PAI, não 

contribui para explicar  a sobreposição da atividade enzimática em portadores e não 

portadores de doença.  
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ANEXO 1 
 
Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do HUAP 
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ANEXO 2 
 
Material e Reagentes utilizados no Laboratório de Patologia 
Molecular 
 
 

Material descartável  

Foram utilizadas ponteiras 0,1 a 10 ul, ponteiras 1 a 250 ul, ponteiras 100 a 

1000 ul, microtubos 0,2 ml- pac/1000, microtubos 0,5 ml-pac/1000, microtubos 1,5 

ml-pac/1000 DNA/RNA free e luvas descartáveis. 

 

 

Reagentes  

 Desoxinucleotídeos (dATP, dCTP, dGTP e dTTP) adquiridos da 

Invitrogen® ; 

 Taq DNA polimerase 5 U/µL, tampão 75mM Tris HCl, pH 8,8, 20mM 

sulfato de amônio (NH4)2SO4 10X, cloreto de magnésio (MgCl2) 25mM 

foram adquiridos da Fermentas®; 

 Agarose ultra-pura para separação de produtos da PCR e do RFLP 

adquirida da Invitrogen® ; 

 Marcadores de peso molecular de 50bp, 100bp e 1Kb adquiridos da 

Invitrogen®;  

 Tris – ácido bórico – EDTA (TBE) 10X ; 

 Brometo de etídeo adquirido da Invitrogen®; 

 Enzimas de restrição: 

- Hinf I 10u / µL e tampão da Fermentas®  

- Bsm AI 10u / µL e tampão da Fermentas® 

- Apa LI 10u / µL e tampão da Fermentas® 

- Bst NI 10u / µL e tampão da New England Biolabs® 

- Pst I 15u / µL e tampão da Fermentas® 

- Msp I 20 u / µL e tampão da New England Biolabs® 
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Equipamentos  

 Vortex Thermolyne Maxi Mix II;  

 Centrífuga TechChoice 16M (PGC Scientifics);  

 Incubadora Dry Bath (Boekel Scientific); 

  Freezer e Geladeira; 

  Termociclador Mastercycler modelo Eppendorf;  

 Termociclador Applied Biosystems Veriti 96 Well Thermal Cycler  

 Transiluminador NucleoCam Digital Image Documentation System 

(Nucleotech); 

  Balança digital Sartorius BL 610; 

  Banho-Maria Fanem Mod. 100; 

  Cuba para eletroforese Sub-Cell GT modelo BIO-RAD; 

  Fonte geradora de voltagem Power PAC 300 BIO-RAD; 

 Microondas Panasonic Girografic. 

 
 
 

 Iniciadores utilizados para amplificação de fragmentos do 

gene da HMBS para realização da PCR-RFLP  

 
Os oligonucleotídios (adquiridos da Integrated DNA Technologies, Inc), foram 

diluídos em TE e a concentração ajustada para 100 pmol / L (solução estoque) e 

posteriormente para 20 pmol /L (solução de uso).  

Oligonucleotídios utilizados para a amplificação dos íntrons do gene da  HMBS 
Polimorfismo Localização Sense Antisense 

G1345A (Msp I)     Intron 1 5’ccaggccgagataagaaa3’       5’acagagtctccctctgtt3’ 

T1500C (Pst I)     Íntron 1 5’ccaggccgagataagaaa3’       5’acagagtctccctctgtt3’ 

C2371A (Apa LI)     Íntron 1 5’aggaggatcacaagttc3’       5’gggtaaagagataaggc3’ 

A2478G (Bst NI)     Íntron 1 5’aggaggatcacaagttc3’       5’gggtaaagagataaggc3’ 

A3581G (Bsm AI)     Íntron 3 5’tctaaagagtctgagccgtg3’       5’aagctaatgggaagcccagt3’ 

C7064A (Hinf I)     Íntron 10 5’ctgccaggtgcttttagaca3’       5’aggcatatgtcaccatgtgg3’ 

SCHREIBER et a.,. 1994; YOO et al., 1993 
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ANEXO 3 
 
Protocolos para amplificação dos fragmentos do gene HMBS 
 
1) Íntron 1 (polimorfismos C2371A e A2478G ) 

Reagentes Volume (µL) 
Tampão (NH4)2SO4 da enzima 5,0 

dNTP 5,0 
Taq DNA polimerase 0,3 

MgCl2 4,0 
Primer Sense (20pmol) 1,5 

Primer antisense (100pmol) 1,5 
Água Mili-Q q.s.p. 32,7 

 
 
2) Íntron 1 (polimorfismos G1345A e T1500C) 

Reagentes Volume (µL) 
Tampão (NH4)2SO4 da enzima 5,0 

dNTP 5,0 
Taq DNA polimerase 0,3 

MgCl2 4,0 
Primer Sense (20pmol/ µL) 5,5 

Primer antisense (20 pmol/ µL) 1,5 
Água Mili-Q q.s.p. 28,7 

 
 
3) Íntron 3 (polimorfismo A3581G) 

Reagentes Volume (µL) 
Tampão (NH4)2SO4 da enzima 5,0 

dNTP 5,0 
Taq DNA polimerase 0,2 

MgCl2 4,0 
Primer Sense (20pmol/ µL) 1,5 

Primer antisense (20 pmol/ µL) 1,5 
Água Mili-Q q.s.p. 32,8 

 
 
4) Íntron 10 (polimorfismo C7064A) 

Reagentes Volume (µL) 
Tampão (NH4)2SO4 da enzima 5,0 

dNTP 5,0 
Taq DNA polimerase 0,2 

MgCl2 4,0 
Primer Sense (20pmol/ µL) 1,5 

Primer antisense (20 pmol/ µL) 1,5 
Água Mili-Q q.s.p. 32,8 
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ANEXO 4 
 
Eletroforese submarina 
 
1) Preparo do Gel de Agarose a 2% - cuba média 
 - Análise dos produtos da PCR  
 - Análise dos produtos digeridos pelas enzimas de restrição Hinf I e  

Bsm AI 
 

Reagente Quantidade 
Agarose Ultra Pura 1,2 g 

Tampão TBE 1X 60 mL 
Brometo de etídeo (10µg/µL) 0,52 µL 

 
 
2) Preparo do Gel de Agarose a 1,5% - cuba média 
 - Análise dos produtos digeridos pelas enzimas de restrição Msp I, Pst I, Apa 
LI e Bst NI (fragmentos maiores) 
 

Reagente Quantidade 
Agarose Ultra Pura 0,9 g 

Tampão TBE 1X 60 mL 
Brometo de etídeo (10µg/µL) 0,52 µL 

 
 
 Misturar bem a agarose ao Tampão TBE 1X e levar ao microondas, na 

potência média,  por cerca de três minutos. Em seguida, agitar para resfriar e 

acrescentar o brometo de etídeo. A corrida do gel é realizada a 100V por 30 

minutos. 

 
 
 
Reagente Utilizado 
 
Tampão TBE 10X 
 

Tris 108g 
Ácido Bórico 55g 

EDTA 9,3 g 
Água destilada  q.s.p. 1000 mL 

 
* O tampão TBE 10X  é diluído de 1:10 para a obtenção do TBE 1X . 
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ANEXO 5 
 
Protocolos de Digestão dos Produtos da PCR pelas Enzimas de 
Restrição 
 
 
1) RFLP – Polimorfismo C2371A no íntron 1 
 

Reagente Quantidade (µL) 
Tampão Tango Y+ / Y- 1,4 

Enzima Apa LI 0,4 
Água destilada   5,4 

 
 
 
2) RFLP – Polimorfismo A2478G no íntron 1 
 

Reagente Quantidade (µL) 
Tampão 2 1,4 

Enzima Bst NI 0,4 
BSA 0,07 

Água destilada   5,31 

 
 
 
3) RFLP - Polimorfismo G1345A no íntron 1 
 

Reagente Quantidade (µL) 
Tampão  1,4 

Enzima Msp I 0,4 
Água destilada   5,31 

 
 
 
4) RFLP - Polimorfismo T1500C no íntron 1 
 

Reagente Quantidade (µL) 
Tampão  1,4 

Enzima Pst I 0,4 
Água destilada   5,31 
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5) RFLP - Polimorfismo A3581G no íntron 3 
 

Reagente Quantidade (µL) 
Tampão  1,4 

Enzima Bsm AI 0,5 
Água destilada   5,1 

 
 
 
6) RFLP - Polimorfismo C7064A no íntron 10 
 

Reagente Quantidade (µL) 
Tampão  1,4 

Enzima Hinf I 0,5 
Água destilada   5,1 

 
 
 
 O mix das reações de RFLP descritas acima foram preparados com volume 

suficiente para o número de amostras. Foram distribuídos 7 μL de mix em cada tubo, 

acrescentando 7 μL  de produto da PCR. 

 

 Posteriormente, Incubou-se overnight a 37oC em banho-maria e avaliou-se o 

resultado em gel de agarose a 1,5 ou 2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    147



 
 

 

ANEXO 6 

Valores de atividade da enzima HMBS e distribuição dos genótipos dos 
polimorfismos estudados nos doadores de sangue do HUAP. 
 

Intron 1 Intron 3 Intron 10 
Amostra 

de doadores 
Atividade de HMBS 

pmol uroporfirina/mg Hb 

C2377A A2478G  G1345A 
 

T1500C  A3581G C7064A 

38 186,29 AA AA AG TC AA CA 

72 149,61 CA AA AG TT AA CC 

448 129,05 CA AG AG TC GA CA 

472 164,86 CA AG AG TC GA CC 

523 97,83 AA AA AG TT GA CA 

604 195,55 CA AA AG TC AA CC 

605 235,16 CA AA AG TT AA CC 

606 256,27 CA AG AG TC GA CC 

607 284,39 CC AG GG TT GG CC 

609 258,59 AA AA AA CC AA CA 

610 173,4 AA AA AA CC AA CA 

611 214,06 CA AG AG TC GA CA 

612 161,14 AA AA AA TC AA CC 

613 162,39 CC AG GG TT GA CA 

699 197,69 CA AA AG TC AA CC 

708 153,37 AA AA AA TC AA CA 

710 117,11 CA AG GG TT GA CA 

711 196,71 CA AG AG TT GA CA 

712 113,65 CC AG GG TT GA AA 

732 140,04 AA AA AA CC AA CC 

733 200,29 CA AA AG TT AA CC 

734 127,41 CC GG GG TT GG CA 

735 99,84 CC GG GG TT GA CC 

736 236,08 CC AA AG TT GA CC 

737 193,92 CA AG AG TC GA CC 

804 193,95 CA AA AG TC AA CA 

805 178,97 CA AA GG TC AA CA 

806 173,46 CC GG GG TT GA AA 
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Intron 1 Intron 3 
 

Intron 10 Amostra 
de doadores 

Atividade de HMBS 
pmol uroporfirina/mg Hb 

C2377A A2478G  G1345A 
 

T1500C  A3581G C7064A 

807 202,47 CA AA AG TC AA CA 

808 187,74 CA GG GG TT GA CA 

809 241,26 AA AA GG TC AA CC 

854 139,78 AA AA AA TC AA AA 

856 149,92 CC GG GG TT GG CC 

870 115,59 CA AA AG TT AA CC 

871 98,57 CC AG GG TT GA CA 

910 140,79 CC AA GG TT AA CA 

911 237,46 CC AG GG TT GA CA 

929 217,66 CA AA AG TC AA CA 

930 180,61 CA AA AG TC AA CA 

931 165,88 CA AA AG TC AA CC 

1026 225,65 AA AA AA CC AA CC 

1027 228,31 CA AG AG TC GA AA 

1028 155,57 CA AG AG TC GG CC 

1029 218,75 CC AG GG TT GA CC 

1030 253,27 CC AG AG TT GA CC 

1031 161,46 CC AG AG TT GA CC 

1091 97,42 CA AA AG TC GA CC 

1092 143,79 CA AG AG TC GA CA 

1093 112,04 CA AA AG TC AA CC 

1094 161,56 CA AG AG TC GA AA 

1095 105,07 CA AA GG TT AA AA 

1155 142,29 CA AA AG TC GA CC 

1156 138,6 AA AA AA CC AA CC 

1157 204,75 CA AG AG TT GA CC 

1158 230,13 CA AA AG TT GA CA 

1159 253,29 CA AG AG TC GA CA 

1160 174,2 AA AA AA CC AA CC 

1223 169,85 CA AA AG TC AA CC 

1224 119,3 CA AG AG TC GA CC 

1225 159,21 AA AA AA TC AA CA 
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Intron 1 Intron 3 
 

Intron 10 Amostra 
De doadores 

Atividade de HMBS 
pmol uroporfirina/mg Hb 

C2377A A2478G  G1345A 
 

T1500C  A3581G C7064A 

1226 128,25 CA AG AG TC GA AA 

1227 161,24 AA AA AG TT AA CC 

1285 167,78 CA AG AG TC GA CC 

1286 163,69 CC GG GG TT GG CA 

1287 138,55 CA AA AG TC AA CA 

1288 149,72 CA AA AG TT GA CC 

1289 178,51 CA AG AG TT GA CC 

1340 177,83 CC GG GG TT GG CA 

1341 172,38 CA AG AG TC GA CC 

1380 124,85 CC GG GG TT GG CA 

1381 129,2 CA AG AG TT GG CA 

1382 201,02 AA AA AA CC AA CC 

1383 147,29 AA AA AA CC AA CC 

1384 100,78 CC GG GG TT GG CA 

1469 129,27 CA AG GG TT GA CC 

1470 150,03 AA AA AA TC GA CA 

1471 154,19 CC GG GG TT GG CC 

1472 165,53 AA AA AA CC AA CC 

1473 158,57 CA AG AG TT GA CC 

1474 121,77 CA AA AG TC AA CC 
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ANEXO 7 
 
Valores de atividade da enzima HMBS e distribuição dos genótipos dos 
polimorfismos estudados nos membros pertencentes às famílias com histórico de 
porfiria aguda intermitente. 
 
 
FAMÍLIA D 
 

Intron 1 Intron 3 Intron 10 Amostras 
dos 

pacientes 

Atividade de HMBS 
pmol  

uroporfirina /mg 
Hb C2377A A2478G

 
G1345A

 
T1500C  A3581G C7064A 

Mutação 
PCR-SSCP 

Seq. 

D42 107,5 CA AG AA TC AG CC PRESENTE 

 D44 236,6 CA AG AA TC AG CC AUSENTE 

D45 97,4 CA AG AG TC AG CC PRESENTE 

D47 236,7 CC AG AG TT AG CC AUSENTE 

D51 195,8 CA AA AA TC AA CC AUSENTE 

D53 91,1 CC GG AA TC AG CC PRESENTE 

D84 120,9 CC GG GG TT GG CC PRESENTE 

D85 76,1 CC GG AG TT GG CC PRESENTE 

D86 123,5 CC GG AG TT GG CC AUSENTE 

D87 144 CC GG AG TT GG CC AUSENTE 

D89 108,8 CC GG AG TT GG CC PRESENTE 

D90 158,5  CA  AG AG TC AG  CC  AUSENTE 

D91 149,6 CA AG AG TC AG CA AUSENTE 

D95 125,3 CA GG AA TT GG CA PRESENTE 

D96 115,2 CA AG AG TT AG CA AUSENTE 

 D98 159,1 CC GG AA TT GG CC AUSENTE 

D100 196,2 CC GG AA TT GG CC AUSENTE 

 D101 150,2 CA GG AA TT AG CC AUSENTE 

 D103 162,7 CA GG AA TT AG CC AUSENTE 

D104 146,7 CC GG AA TT AG CC AUSENTE 

 D105 197,3 CA GG AG TT AG CC AUSENTE 

D107 105,3 CA AG AA TT AG CC PRESENTE 

 D108 175,9 CA GG AG TT AG CC AUSENTE 

D110 144,6 AA AG AA TC AA CA AUSENTE 

 D111 102,2 CA AG AA TT AG CC PRESENTE 

 D113 179,7 CC AG AA TT GG CC AUSENTE 

D114 119,3 CC AG AG TT GG CA PRESENTE 

 D115 203,5 CA GG AA TT AG AA AUSENTE 
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Família D 
 

Intron 1 Intron 3 Intron 10 Amostra 
dos 

pacientes 

Atividade de HMBS 
pmol 

uroporfirina/mg Hb 
C2377A A2478G

 
G1345A

 
T1500C  A3581G C7064A 

Mutação 
PCR-SSCP/ 

Seq 

 D116 114,2 CA AG AG TC GG CA PRESENTE 

 D117 101,2 CA GG AG TT AG CC PRESENTE 

D118 109,2 CC GG AA TT GG CC PRESENTE 

 D119 120,6 CA GG AA TT AG CC PRESENTE 

D120 103,1 CA GG AG TT AG CA PRESENTE 

D121 106,9 CC GG AG TT GG CC PRESENTE 

 D122 168,6 CC GG AG TT GG CA AUSENTE 

 D124 69,4 CA GG AG TT AG CA PRESENTE 

 D126 101,3 CC GG AA TT GG CA PRESENTE 

D127 136,5 CA AG AA TT AG CC AUSENTE 

 D128 179,1 CC GG AG TT GG CA AUSENTE 

 D129 149,7 CC GG AA TT GG CC AUSENTE 

D132 161,4 CA AG AG TC AG CA AUSENTE 

D133 142 CA GG AA TT AG CA AUSENTE 

 D135 201,9 CA AA AA TC AA CC AUSENTE 

D140 169,9 CA AG AG TC AG CC AUSENTE 

D141 152,3 CC AA AA CC AA CC AUSENTE 

 D142 156,5 CA AG AA TC AG CC AUSENTE 

D143 184,6 CA AG AG TC AG CC AUSENTE 

 D145 116,5 CA AG AA TT AG CC AUSENTE 

 D146 168,8 CA AG AG TT AG CC AUSENTE 

 D147 197,4 CC GG AA TT GG CC AUSENTE 

 D148 203 CA AG AA TC AG CC AUSENTE 

 D149 105,9 CA AG AG TC AG CC PRESENTE 

 D150 102,4 CC GG AG TT GG CC PRESENTE 

D183 187,4 CC GG AG TC GG AA AUSENTE 

 D184 232,4 CA AG AA TC AG CC AUSENTE 

 D185 191,1 CA AG AG TT AG CC AUSENTE 

 D186 158,6 CC GG AG TT GG CC AUSENTE 

D193 100 CA AG AA TC AG CC PRESENTE 

 D194 99,8 CA AG AA TC AG CC PRESENTE 

D195 98,6 CA AG AG TC AG CC PRESENTE 
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      Família S 
 

Intron 1 Intron 3 Intron 10 
Amostras 

dos 
pacientes 

Atividade de 
HMBS 
pmol 

uroporfirina/mg 
Hb C2377A A2478G

 
G1345A

 
T1500C  A3581G C7064A 

Mutação 
PCR-SSCP 

Seq. 

S4 85,1 CA AA AG TC AA CC PRESENTE 

S54 103,8 CA AG AG TT GG CC PRESENTE 

S56 154,4 CA AA AG TT AA CC AUSENTE 

S58 88,7 CA AA AA TC AA CC PRESENTE 

S59 133,2 CA AA AG TT AA CA PRESENTE 

S60 183,3 CA GG AG TT GG CA AUSENTE 

S61 75,2 CA AA AG TC AA CC PRESENTE 

S63 92,3 CA AG AG TC AG CA AUSENTE 

S64 125,2 CA GG AG TT AA CC AUSENTE 

S66 117 CA AA AG TT AA CA PRESENTE 

S67 105 CA AA AA TC AA CA PRESENTE 

S68 91,7 CC AA AG TT AA CC PRESENTE 

S69 130,3 CA AA AG TC AG CC AUSENTE 

S70 134,6 CA AG AG TC AG CC AUSENTE 

S71 135,4 CA AG AG TC AG CC AUSENTE 

S72 136,8 CC GG AG TT GG CC AUSENTE 

S73 160,9 CA AG AG TC AG CC AUSENTE 

S74 178,3 CC AG AG TT AG CA AUSENTE 

S75 203,9 CC AG AG TC AG CA AUSENTE 

S76 95,4 CA AG AG TT AG CC PRESENTE 

S77 171,3 CA AG AG TC AG CA AUSENTE 

S78 175,8 CA AG AA TC AG CA AUSENTE 

S79 191,2 CA AG AG TT AG CC AUSENTE 

S80 216,9 CA AG AG TC AG CC AUSENTE 

S81 150,7 CA AG AG TC AG CC AUSENTE 

S82 215,5 CA AG AG TT AG CA AUSENTE 
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       Família B 
 

Intron 1 Intron 3 Intron 10 
Amostras 

dos 
pacientes 

Atividade de 
HMBS 
pmol 

uroporfirina/mg 
Hb C2377A A2478G

 
G1345A

 
T1500C  A3581G C7064A 

Mutação 
PCR-SSCP 

Seq. 

B22 148,2 CA AA AA TC AA CA AUSENTE 

B23 141,9 CA AG AG TC GG CC AUSENTE 

B24 178,6 CA AA AG TC GG AA AUSENTE 

B25 76,96 CA AG AG TC GG CA PRESENTE 

B26 127,28 CC AG AG TT AG CA AUSENTE 

B27 76,0 CC AG AG TT GG AA PRESENTE 

B28 83,78 CC AG AG TT GG AA PRESENTE 

B29 86,6 CA AG AA TC AG AA PRESENTE 

B30 147,5 AA AA AA TT AA CA AUSENTE 

B31 62,03 CC AG AG TT GG AA PRESENTE 

B32 135,19 CC AG AG TT GG CA AUSENTE 

B33 77,3 CC GG AA TT GG CA PRESENTE 

B34 70,53 CC AG AA TT AG AA PRESENTE 

B36 131,08 CC AG AG TT GG CA AUSENTE 

B37 122,0 CC AG AA TT AG CA AUSENTE 

B38 153,63 CA AG AG TC AG CA AUSENTE 

B39 134,26 AA AA AA TC AG CC AUSENTE 
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      Família SP 
 

Intron 1 Intron 3 Intron 10 
Amostras 

dos 
pacientes 

Atividade de 
HMBS 
pmol 

uroporfirina/mg 
Hb C2377A A2478G

 
G1345A

 
T1500C  A3581G C7064A 

Mutação 
PCR-SSCP 

Seq. 

SP 261 234,0 CC AG AG TT AG AA AUSENTE 

SP 262 263,3 CC AG AG TT AG AA AUSENTE 

SP 266 202,7 CA AG AA TT AG CC AUSENTE 

SP 268 202,7 CC AG AA TT AG CC PRESENTE 

SP 269 160,3 CC GG AG TT GG CC PRESENTE 

SP 270 244,8 CC GG AG TT GG CC AUSENTE 

SP 271 235,4 CC AG AG TT AG CA AUSENTE 

SP 273 158,5 CA AG GG TT AG CA PRESENTE 

SP 274 173,7 CA GG AG TT GG CA PRESENTE 

SP 275 293,5 CA AG AG TT AG CA AUSENTE 

SP 276 249,2 CA AG AG TC AG AA AUSENTE 

SP 278 221,3 CA AG AG TC AG CA AUSENTE 

SP 279 235,4 CA AG AG TC AG CA AUSENTE 

SP 280 291,4 AA AA AA CC AA CC AUSENTE 

SP 281 235,4 CA GG AG TT GG CC AUSENTE 

SP 284 250,0 AA AG AA TC AG CC AUSENTE 

SP 285 242,5 CA GG AG TT GG CA AUSENTE 

SP 286 232,3 CA AG AG TC AG CC AUSENTE 

SP 287 244,7 AA AA AA CC AA CA AUSENTE 

SP 288 241,0 AA AA AA CC AA CC AUSENTE 

SP290 236,7 CA AA AA TC AA CA AUSENTE 
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