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ERROS INATOS DO 
METABOLISMO

EXAMES LABORATORIAIS

Cláudia Braga

Abordagem inicial

Suspeita clínica / medidas de suporte

Glicemia
Eletrólitos
Provas de função hepática
Gasometria arterial
Hemograma, plaquetas
Glicosúria
Cetonúria

Amônia 
Lactato
Ácidos graxos livres
ß-hidroxibutirato, 
acetoacetato, piruvato

Exames iniciais

Identificação de tipos de 
descompensação metabólica

�predomínio de cetose (MSUD)
�predomínio de cetoacidose ( com hiperamonemia): 
acidemias orgânicas
�predomínio de acidose lática (acidemias lática 
congênitas)
�hiperamonemia sem cetoacidose: defeitos do ciclo 
da uréia
�deterioração neurológica sem cetoacidose ou 
hiperamonemia (doenças peroxosomais)
�hepatomegalia e disfunção hepática (Galactosemia, 
Tirosinemia tipo I)

Investigação laboratorial

�Investigação metabólica básica

�Testes urinários de triagem 

�Avaliação aminoácidos
métodos qualitativos
métodos quantitativos
Espectrometria de massas em tandem

�Pesquisa de ácidos orgânicos urinários: GC- MS

�Biologia molecular

�Exames especiais: succinilacetona, homocistina, pterinas urinárias, 
ácido orótico, carnitina, ácidos graxos livres ...

Testes urinários de triagem

- Pesquisa de substâncias redutoras: galactose, frutose, 
glicose, 4-OH-fenilpiruvato (tirosinemia I e II)

- DNPH ( dinitrofenilhidrazina): detecta dças com altos 
níveis de 2-ketoácidos (MSUD)

- Cianeto- nitroprussiato: cistina, homocistina
(homocistinúria, def cobalamina)

- Cloreto férrico: ácido fenilpirúvico

Desordens do metabolismo dos aminoácidos

�Hiperfenilalaninemias

�Desordens do metabolismo da Tirosina

�Desordens do metabolismo dos aminoácidos de
cadeia ramificada : MSUD, Acidemias orgânicas

�Desordens do ciclo da uréia

�Desordens do metabolismo da ornitina e prolina

�Desordens do metabolismo dos aminoácidos sulfurados: 
Homocistinúria

�Desordens do metabolismo da serina e glicina

�Hiperglicinemia não cetótica
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Avaliação dos aminoácidos

�Métodos quantitativos: plasma e urina HPLC

�Métodos qualitativos: 

Cromatografia plasmática  e urinária

•Grupo I: amônia e cistina
•Grupo II: arginina, histidina, lisina, ornitina e 
asparagina
•Grupo III: glicina, serina, ác. aspártico, 
citrulina, asparagina e glutamina
•Grupo IV: ácido glutâmico e treonina
•Grupo V: prolina, alanina, tirosina, 
triptofano, GABA e ß alanina
•Grupo VI: valina, metionina e fenilalanina
•Grupo VII: leucina e isoleucina

Cromatografia de aminoácidos em camada delgada

Considerações:

�Valores dependem do estado metabólico (VR: 4 a 6 horas após 
alimentação)

� Pós-prandial: aumento de Aa essenciais ( lisina, Phe, tirosina, 
valina, leucina, isoleucina, glicina, citrulina)
� Jejum prolongado com cetose: aumento Aa cadeia ramificada

�Alterações plasmáticas inespecíficas:

Hemólise, demora centrifugação: diminuição arginina, aumento 
asparagina, glutamina, ornitina, taurina etc

�Requerem métodos analíticos especiais: triptofano, GABA e 
homocisteína

�Aumento de glicina (+alanina): sugere hiperamonemia

Espectrometria de massas em tandem

Espectrometria de massas em tandem

�Método automatizado

�Rápido

�Detecta vários EIM: aminoacidopatias, defeitos da oxidação 
dos ácidos graxos, acidemias orgânicas

�Diagnóstico precoce: detecta metabólitos antes de 24h de 
vida

�Sensibilidade/Especificidade: controles internos, relação 
molar 

Espectrometria de massas em tandem

Aminoácidos  / Acilcarnitinas
Aminoácidos :

Fenilcetonúria, Tirosinemia, D. Xarope de bordo, 
Homocistinúria, Defeitos do ciclo da uréia (Citrulinemia, 
Argininemia, Acidúria arginino-succínica, Síndrome HHH), 
Hiperglicinemia não cetótica

Acilcarnitinas:
- Distúrbios dos ácidos orgânicos: Acidemia glutárica tipo I, 
Acidemia isovalérica, metimalônica, propiônica
-Distúrbios da oxidação dos ácidos graxos:  MCAD, SCAD, 
LCHAD, VLCAD, MADD, Deficiência da proteína trifuncional, 
CPT-I e CPT-II, Def. de 3-hidroxi-3metilglutaril-CoA liase
- Defeitos do ciclo da uréia
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Espectrometria de massas em tandem

Resultados: 

� Concentração de uma molécula quando comparada ao isômero 
deuterado (VR de acordo com a idade):

Alanina, Arginina, Ácido aspártico,Citrulina, Ácido glutâmico,  Glicina, 
Leucina-Isoleucina, Metionina, Ornitina, Fenilalanina, Tirosina, Valina

� Relações molares:

Fenilalanina/Tirosina
Leucina/Fenilalanina
Valina/Fenilalanina
Metionina/Fenilalanina
Metionina/Leucina-Isoleucina
Citrulina/Fenilalanina
Citrulina/Tirosina

Padrão Normal 

de Perfil de Aminoácidos

Perfil  Normal de Acilcarnitinas

Diagnóstico precoce

Suspeita clínica

Diagnóstico rápido e preciso

Medidas emergenciais

Acesso a medicamentos/
fórmulas especiais

Erros inatos do metabolismo

OBRIGADA


