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RESUMO

As mucopolissacaridoses (MPS) são um grupo de doenças genéticas de deposito lisossômico (DDL) hereditárias, causadas por uma deficiência em 
enzimas lisossomais especificas responsáveis pela degradação dos glicosaminoglicanos (GAG). A não degradação dos GAG que são estocados nos 
compartimentos lisossômicos celulares, desencadeando vários sinais e sintomas de um quadro clinico multissistemico, tanto motora como 
sensorial. Através das manifestações clinicas, surge a suspeita de ser MPS, para a confirmação é realizado o diagnostico laboratorial a partir da 
investigação bioquímica. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi realizar a avaliação laboratorial de pacientes com MPS no Estado do Ceará 
através de testes bioquímicos, qualitativos e quantitativos, e moleculares. Metodologia: Foram coletadas amostras de urina para a realização dos 
testes de triagem: teste qualitativo do Azul de Toluidina (AT), cromatografia de camada delgada e para a dosagem de GAG. E amostras de sangue 
para realizar a medida da atividade das enzimas potencialmente deficientes em cada caso (em sangue em papel filtro, plasma, leucócitos) e 
analise molecular. Resultados: Foram avaliados 59 pacientes com MPS, sendo, entre eles, 9 com MPS tipo I, 17 com MPS tipo II, 8 com MPS tipo III 
(IIIA- 3; IIIB -4 ; IIIC-1 ;) com MPS tipo IVA tem 8 casos, 17 casos com MPS VI. Através do teste de azul de toluidina foi possível fazer a analise 
qualitativa dos GAG, tendo como resultados positivos 83% de 31 pacientes que realizaram o exame. Após a análise das amostras de urina de 41 
dos pacientes pela cromatografia em camada delgada, foi evidenciada a presença de GAG, seguindo a seguinte proporção: Dermatan Sulfato (DS) 
foi encontrado na urina de 18 pacientes, onde 4 (22%) era de MPS I,7 (39%) era em MPS II e 7 (39%) com MPS VI; observamos a presença de DS 
com HS em 12 pacientes, onde 3 (25%) com MPS I, com MPS II foi encontrado 7 (58%) e MPS VI em 2 (17%), o Heparan Sulfato (HS) em 7 
pacientes, com MPS II foi encontrado em 1 (14%), 6 (86%) em MPS III (MPS IIIA: 2 (33%); MPS IIIB: 3 (50%); MPS IIIC: 1 (17%);), Keratan Sulfato 
(KS) em 4 pacientes todos (100%) pacientes com  MPS IVA (Gráfico1). Para aumentar a confiabilidade e eliminar falsos negativos foi realizada a 
dosagem de GAG na urina. Este teste teve positividade de 97,5%, assim confirmando a excreção excessiva de GAG na urina.. Conclusão: Através 
deste trabalho pode-se concluir que foi possível avaliar o perfil laboratorial de pacientes com mucopolissacaridose atendidos no serviço publico 
do estado do Ceará, contribuído assim com a expectativa e qualidade de vida destes pacientes, e são vários os exames laboratoriais relacionados 
com o diagnostico de MPS e que são uteis em função da particularidade e aplicações, assim auxiliando o clínico no diagnóstico e prognostico 
década paciente.
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