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Introdução
A Doença de Fabry (DF) é um erro inato do metabolismo de caráter progressivo que
causa incapacidade total ou parcial de catabolizar lipídeos. É causada por mutações no
gene que codifica a enzima lisossômica α-galactosidase A (α-GAL) levando ao acúmulo
progressivo de glicoesfingolipídeos, principalmente a globotriaosilceramida (Gb-3).
Esta se acumula em lisossomos de diferentes tipos de células podendo acometer
coração, rins, pele, olhos, sistema nervoso central e sistema gastrointestinal. A DF tem
um caráter progressivo podendo levar a falência dos órgãos. (1-4)
O processo de acometimento lisossomal provavelmente já se inicia na vida fetal,
todavia os primeiros sintomas geralmente aparecem após os três anos de idade
surgindo antes no sexo masculino do que no feminino. Isso porque é um padrão de
herança ligado ao cromossomo X. Todavia, a expressão da doença em mulheres
heterozigotas pode variar de assintomática até uma doença tão grave quanto no sexo
masculino. (1-4)
Em 1898 ocorreram os primeiros relatos da doença feitos por dois médicos
dermatologistas, Willian Anderson e Johannes Fabry, que descreveram pacientes com
‘angiokeratoma corporis diffusum’ em trabalhos independentes. Porém, apenas em
1947, depois do achado de vacúolos anormais em vasos sanguíneos de dois pacientes
que morreram de insuficiência renal, que a doença foi classificada como sendo de
depósito. Já a etiologia da doença sendo relacionada à deficiência da enzima α-GAL só
ocorreu em 1967. (5-8)
Epidemiologia
A prevalência da DF é estimada entre 1:8454 ate 1:117000 no sexo masculino tendo
sido descrita em diversas etnias sem predileção por nenhuma até o momento. (2,9,10).
Todavia, estudos recentes em recém-nascidos encontraram uma incidência elevada,
variando de 1:3100 em recém-nascidos na Itália a 1:1550 em recém-nascidos de
Taiwan. Portanto, provavelmente a doença é subdiagnosticada. (11,12)

A prevalência da DF em programas de registro de diálise foi de 0,019% e 0,017% na
Europa e nos EUA, respectivamente. (13) No Brasil, temos alguns estudos que
avaliaram a prevalência de DF entre a população de diálise. Em estudos realizados
entre 2007 e 2008, envolvendo um pequeno número de pacientes, a prevalência
variou de 0,36% a 0,57%. (14,15,16). Em outro estudo mais recente, realizado na
Bahia, com 2583 pacientes do sexo masculino em HD, a taxa de prevalência de DF foi
de 0,12%. (17)
Genética
A DF é um distúrbio monogênico de herança recessiva ligada ao X secundária a uma
mutação no gene GLA. Esse gene é responsável pela codificação da enzima α-GAL e
está localizado no braço longo do cromossomo X, na posição Xq22. Já foram descritas
mais de 800 diferentes mutações causadoras da doença. Cada mutação tende a ser
específica para cada família, o que explica parcialmente a grande variabilidade na
atividade enzimática residual e, conseqüentemente, a diferença da evolução clínica
dos portadores. A maioria dos casos ocorre de forma hereditária, sendo raros casos de
mutação de novo. (1,18-20)
A α-GAL possui aproximadamente 429 aminoácidos e é responsável por clivar a Gb-3
em galactose e lactosilceramida no interior de lisossomos. Portanto, nos pacientes
portadores de DF a Gb-3 é acumulada em diversos tecidos. Ela tem uma predileção,
ainda não elucidada, pelo endotélio vascular e células da musculatura lisa do sistema
cardiovascular-renal. Correlaciona-se, portanto, com os achados clínicos mais
importantes da doença. (20-24)
O gene que codifica a α-GAL tem cerca de 12kb e contém sete éxons. A FD pode ser
causada por uma grande diversidade de mutações moleculares nesse gene: “missense”
(57%) “nonsense” (11%), delações parciais (6%), inserção (6%) e defeitos no
processamento do RNA que levam a splicing aberrantes (6%). Além disso, elas podem
ser encontradas nos sete éxons e cada tipo de mutação leva a um fenótipo diferente,
dependendo principalmente do nível de atividade residual da enzima sendo que a
maioria das mutações leva a uma enzima não-funcionante. (1,25-29)

A correlação entre genótipo e fenótipo é complexa já que a mesma mutação pode
levar a achados clínicos distintos mesmo dentro de uma mesma família. Isso poderia
ser atribuído tanto a fatores ambientais quanto ao grupo sanguíneo. Os pacientes do
grupo sanguíneo AB ou B podem ter uma doença mais grave já que possuem um
acúmulo adicional de glicoesfingolipídeos presentes na membrana dos eritrócitos do
grupo sanguineo B. (25)
Já no sexo feminino, a variabilidade na gravidade das manifestações da doença é
causada pela inativação aleatória do X. No portador feminino temos uma célula com o
gene normal e outra portadora da mutação para a doença. Portanto, a apresentação
variável depende em parte da predominância entre genes normais e genes mutantes.
(1,25-28).
Em um estudo realizado com quatro famílias no Brasil foram encontradas quatro
mutações, três (30delG, 1033delTC e W349X) delas foram descritas previamente em
outras famílias afetadas com a doença e uma nova mutação foi encontrada. (20,29)
Achados clínicos
Pacientes portadores de DF podem apresentar-se com um espectro de manifestações
clínicas, variando da Doença de Fabry clássica em homens até a doença assintomática
em mulheres com diversas variantes entre esses dois extremos. Os sintomas e sinais
clínicos são sutis no começo o que pode dificultar ou retardar o diagnóstico,
principalmente se não houver história familiar. (1,30,31)
A forma clássica da DF é o fenótipo mais grave ocorrendo predominantemente em
homens que possuem atividade residual mínima da enzima α-GAL ou perda total do
seu funcionamento. O começo dos sintomas ocorre na infância ou na adolescência
com acroparestesias, intolerância ao calor e manifestações gastrointestinais, como
náuseas, vômitos e dor abdominal. Entre a terceira e a quarta década de vida ocorre
aumento desses sintomas e aparecem os relacionados ao comprometimento sistêmico
progressivo: alterações cardíacas, renais e cerebrais. (1,3,4,30,31)
O acometimento cutâneo é caracterizado pela presença de angioqueratomas,
pequenas manchas telangiectásicas com localização preferencial nas nádegas e em

região das coxas. Já o comprometimento do sistema nervoso periférico e central, além
das acroparestesias é caracterizado pela hipohidrose e acidente vascular encefálico
precoce. As alterações oculares são secundárias a depósitos da Gb3 na córnea
causando uma opacidade chamada de córnea verticillata. (1,3,4,30,31)
As alterações cardíacas aumentam com a idade podendo ocorrer hipertrofia do
ventrículo esquerdo, fibrose do miocárdio, insuficiência valvar (principalmente mitral),
arritmias e até doença coronariana. O fenótipo leve da DF é composto
primordialmente por alterações cardíacas e é compatível com uma atividade residual
da enzima α-GAL de cerca de 5-10%. (1,3,4,30,31)
A insuficiência renal representa a principal causa de morte. A alteração renal mais
prevalente é a proteinúria, correndo em 80% dos homens não tratados na quarta
década de vida. Além disso, os pacientes podem evoluir com perda progressiva da
função renal inclusive com necessidade de diálise. Outas manifestações renais que
podem ocorrer são a isostenúria e a poliúria. (1,3,4,30,31).
A apresentação nas mulheres é muito variável, podemos ter desde pacientes
assintomáticas até quadros semelhantes à DF clássica. As lesões oculares são comuns e
a apresentação da córnea verticillata sem comprometimento da visão pode ser o único
sinal em mulheres portadoras assintomáticas. (1,3,4,30,31).
Acometimento renal
O acúmulo de Gb-3 ocorre em praticamente todos os tipos de células renais: células
endotelias, mesangiais, tubulares e podocitárias tendo predileção pela última.
Portanto, a DF pode causar distúrbios tubulares, glomerulares e vasculares. (1,35)
O acometimento renal geralmente inicia-se com microalbuminúria seguida de
proteinúria na segunda ou terceira décadas de vida. Tem uma evolução semelhante à
nefropatia diabética e contribui para a progressão da doença renal crônica. Quando os
pacientes não são tratados a necessidade de diálise geralmente ocorre entre a quarta
e quinta década de vida. Nesse estágio encontramos fibrose intersticial, esclerose
glomerular e atrofia tubular. A gravidade do quadro renal correlaciona-se com a
atividade residual enzimática (1,32,33).

Ao nível tubular temos o depósito preferencialmente em túbulos distais, causando
acidose tubular renal distal e isostenúria. Todavia, também há relatos do
acometimento do túbulo contorcido proximal causando Síndrome de Fanconi.
(1,32,33)
A biopsia renal é uma importante ferramenta de auxílio tanto no diagnóstico quanto
na avaliação da eficácia do tratamento. Já na infância alterações causadas pelo
depósito de Gb-3 podem ser encontradas na biopsia renal. Esses depósitos são
encontrados tanto no compartimento vascular quanto glomerular e túbulo-intesticial.
À microscopia ótica é possível observar vacuolizações no citoplasma das células,
principalmente dos podócitos. À imunofluorescência, geralmente, não são
encontrados depósitos de imnunocomplexos. Já à microscopia eletrônica, após o
material ser corado com azul de toluidina, observam-se depósitos de Gb-3 fortemente
corados de azul dentro das células. Os depósitos dentro dos lisossomos são estruturas
eletrodensas intercaladas com lamelas eletrolúcidas formando “figuras de mielina” ou
“corpos de zebra” que são muitos característicos da DF. (34,35)
O transplante renal pode e deve ser realizado nos pacientes portadores de DF já que
aumenta a sobrevida do doente. Geralmente o paciente não evoluiu com disfunção do
enxerto devido a DF apesar de haver depósito de Gb3 no rim transplantado. Estes
parecem ser insuficientes para causar comprometimento da função renal. (36)
Diagnóstico
O diagnóstico de DF geralmente demora a ser feito especialmente na população
pediátrica visto que os sintomas muitas vezes são inespecíficos e a doença não é
amplamente conhecida. Além disso, a disfunção renal e a cardíaca aparecem apenas
em fases mais avançadas da doença. Dados recentes sugerem atrasos de 15 anos no
diagnóstico. (1)
O estudo genético e a história familiar são cruciais para o diagnóstico. Na ausência
dessas informações o diagnóstico é suspeitado baseado em informações clínicas como
a presença de manchas avermelhadas na pele ou opacidade na córnea. O achado de
córnea verticillata tem contribuído para o diagnóstico cada vez mais, já que podem ser

encontrado logo na infância e mesmo em paciente com a dosagem enzimática normal.
(1, 37-41).
As imagens de crânio podem ser utilizadas para documentar áreas de isquemia ou
vasculopatias cerebrais. O ecocardiograma é útil na busca por hipertrofia do ventrículo
esquerdo e o eletrocardiograma para avaliar arritmias. Todavia, se o exame clínico
levantar suspeita de DF, o exame bioquímico e a confirmação genética são necessários.
(1, 37-40)
Em homozigotos, a atividade enzimática pode ser utilizada para o diagnóstico. Ela pode
ser medida no plasma, em leucócitos do sangue periférico ou em fibroblastos da pele.
Os níveis de α-GAL normalmente se encontram baixos e um achado de atividade <15%
é diagnóstico da doença. Todavia, em paciente do sexo feminino e em algumas
variantes no sexo masculino, é comum ocorrer resultados da atividade enzimática
dentro dos valores de referência, gerando resultados falso-negativos. (1, 37-40)
Outra forma de diagnóstico é a dosagem de Gb3 na urina e no sangue; se estiverem
em valores elevados são sugestivos da doença. Algumas mulheres apresentam o teste
de atividade enzimática normal, mas já apresentam altos níveis de Gb3 na urina sendo
possível distinguir uma paciente portadora de uma paciente não portadora. (1, 37-40)
Porem é a análise genética em busca de mutação no gene da α-GAL que é o teste
padrão-ouro para confirmação do diagnóstico da DF em ambos os sexos. O
seqüenciamento da região codificadora do gene pode detectar uma mutação
causadora da doença em mais de 97% dos portadores. Um pequeno número de
mutações não é detectado de rotina e requer procedimentos adicionais, tais como
análises de deleção e duplicação direcionadas por gene. (1, 37-40)
O diagnóstico pré-natal também é possível já que o acúmulo de GB3 começa
precocemente na vida intrauterina. Quando temos um feto XY é possível demonstrar
baixa atividade da α-GAL por meio de uma biopsia do vilo coriônico ou culturas de
células amnióticas. Caso a mutação familiar seja conhecida é possível fazer análise
genética e identificar todos os portadores, incluindo os do sexo feminino. (1, 37-40)

As biópsias de diferentes tecidos dos doentes com DF também podem sugerir a
doença. Na microscopia ótica é visualizada a presença de vacúolos citoplasmáticos
contendo os lipídeos. Na microscopia eletrônica são vistos inclusões lisossômicas, com
a configuração lamelar chamados de corpos de zebra. Quando esses achados não são
conclusivos, pode ser realizada imunoeletromicroscopia com pesquisa de anticorpos
anti-GB3. (1, 37-40)
Aconselhamento genético
Uma vez confirmado o diagnóstico de DF, o doente e seus familiares devem receber
aconselhamento genético. A triagem familiar é útil para identificar casos adicionais,
principalmente casos que possuem um curso atípico ou os pacientes são muito jovens.
Além disso, o aconselhamento é essencial para orientar sobre o manejo
multidisciplinar da doença, assim como o risco de transmitir a doença à prole. Todas as
filhas de um pai homozigoto herdarão a doença, uma vez que herdarão do pai o X que
tem a mutação; nenhum dos filhos herdará a doença, já que receberão do pai apenas o
cromossomo Y. Metade dos filhos de uma portadora será acometida já que ela tem um
X normal e um X com a mutação. (37, 42).
Tratamento
O tratamento de pacientes com DF concentra-se principalmente em repor a enzima
ausente ou deficiente através de uma terapia de reposição enzimática (TRE) com o
intuito de evitar ou retirar depósitos de GB-3. A TRE baseia-se na descoberta de que as
células podem incorporar uma enzima do meio extracelular e utilizá-la para o seu
metabolismo normal. (1,20, 43,44)
Além disso, os pacientes devem receber tratamentos específicos para os órgãos
acometidos visando controle dos sintomas. Algumas medidas importantes são:
nefroproteção com o uso inibidores da enzima de conversão da angiotensina (iECA) ou
bloqueadores dos receptores de angiotensina II (BRA) para controle da proteinúria;
controle álgico da dor com analgésicos e opioides se necessário, evitando o uso de
anti-inflamatórios devido a disfunção renal; e controle da pressão arterial com
preferência para o uso iECA ou BRA. A profilaxia com antiplaquetários e

anticoagulantes também pode ser considerada em pacientes com história de
isquemias. Outro fator muito importante é a mudança de hábitos e estilo de vida,
incluindo cessação do tabagismo, diminuição da ingestão de sódio e prática de
atividade física. (1,20, 43)
Todos os pacientes do sexo masculino, classicamente afetados pela DF, além das
medidas específcas para cada órgão afetado, devem receber a TRE. Ela deve ser
iniciada assim que o diagnóstico é feito, independentemente de haver ou não
manifestações clínicas uma vez que o déposito de GB-3 inicia-se na vida intra-uterina.
Já as mulheres e os portadores atípicos devem receber a TRE se houver manifestação
clínica. É importante salientar também, que mesmo os pacientes já dialíticos devem
ser tratados uma vez que a TRE pode reduzir complicações cardiovasculares e
neurológicas. (1,20, 43,44)
Foram desenvolvidas duas formulações de α-GAL humana recombinante: a algasidase
alfa (Replagal) produzida por uma linhagem celular humana geneticamente modificada
e a algasidase beta (Fabrazyme), obtida por terapia recombinante de ovários de
hamsters. Ambas as proteínas parecem ser igualmente eficazes e são administradas
por via intravenosa a cada 15 dias. A dose é variável segundo o preparado:
0,2mg/kg/dose da algasidase alfa e 1mg/kg/dose da algasidase beta. Não há estudos
que orientem definitivamente o tempo de terapia, mas acredita-se que ela seja
necessária por toda a vida, uma vez que a quantidade da enzima no plasma é
rapidamente depletada. O tratamento é caro. Em 2005, por exemplo, o custo de varejo
estimado da terapia com Fabrazyme por um ano foi de US $ 160.000 na Europa e US $
206.000 nos Estados Unidos. A tolerância à TRE é geralmente boa, com exceção de
reações leves ou moderadas associadas à infusão. (1,20,43,44)
Em estudos clínicos realizados com ambas as preparações enzimáticas foi verificado
diminuição da freqüência das crises de dor, da massa cardíaca, e do depósito de GB-3
na pele e nos rins chegando a melhorar a função renal nos pacientes com pouca
disfunção. Existem, também, evidências de que a TRE melhora a sudorese e os
sintomas gastrointestinais. Todavia ainda não existem estudos que comprovem
diminuição de mortalidade com a TRE. (1,20,43,44)

Existem outras terapias em estudo. Uma delas incluiu chaperonas (susbtâncias que
promovem o enovelamento de proteínas). Seria útil para pacientes que possuem
variantes instáveis α-GAL mutante. Essas variantes são retidas no retículo
endoplasmático devido ao seu defeito de qualidade, mas ainda conservam atividade
enzimática residual. Utilizam-se pequenas moléculas sintéticas que, atuando como
chaperonas, resgatam a α-GAL residual e transportando-a para os lissosomos,
aumentam a sua atividade. Essa terapia é administrada por via oral e ofereceria
excelente complementação à TRE. (1,20,46,47)
Outra opção seria o uso de inibidores competitivos reversíveis da α-GAL. Estes, no
interior das células, determinariam um aumento da atividade da enzima. Além disso,
essas substâncias parecem acelerar o transporte, a maturação e a estabilidade da
enzima mutante. Novamente seriam úteis apenas nos doentes com atividade
enzimática residual. (1,20, 47)
Por fim, a DF parece ser uma doença apropriada para a terapia gênica. Esta técnica visa
acrescentar um gene normal da α-GAL ao DNA do doente, passando este a produzir a
enzima normal. Assim, propõe-se um tratamento definitivo para a doença. Todavia,
essa terapia ainda encontra-se em testes com modelos de ratos, mas tende a ser
promissora. (1,20,45)
Conclusão
A DF é uma desordem de armazenamento lisossomal que gera um quadro sistêmico e
grave. Inicia seu acometimento já na infância e deveria ser prontamente diagnosticada
já que possuímos um tratamento eficaz: a TRE. Atrasos de diagnósticos talvez sejam os
maiores causadores da morbi-mortalidade dessa doença. Portanto, ela deve ser de
amplo conhecimento da equipe da saúde. Espera-se, assim, que no futuro tenhamos
um diagnóstico mais precoce e talvez até a cura por meio da terapia gênica.
Destaca-se, por fim, a extrema importância do aconselhamento genético tanto para
orientar sobre o manejo multidisciplinar da DF quanto para informar sobre os riscos de
transmição aos filhos.
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