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Introdução: Apesar das Mucolipidoses II e III (ML II/III) apresentarem heterogeneidade de lócus (pelo menos dois 

genes,  GNPTAB e  GNPTG, são reconhecidos, quando mutados, como causadores dessas doenças), e da enzima 

deficiente (fosfotransferase) ser codificada por ambos, a maioria da literatura versa sobre  GNPTAB (causador das 
ML II e III α/β). Objetivo: Caracterizar  GNPTG em 14 pacientes brasileiros não-relacionados com ML II/III, 11 
previamente caracterizados como ML α/β. Metodologia: A análise de GNPTG incluiu o estudo do gDNA; RT-PCR e 

qRT-PCR foram realizados em amostras do paciente D. Resultados/Discussão: Seis diferentes mutações foram 
identificadas em 4  pacientes (MLα/β= 1/4), sendo 4 mutações novas: c.328G>T, c.244_247dupGAGT, c.-112C>G 
(n em controles: 0/200 alelos) e c.233+7G>T (31/200 alelos). Dois pacientes apresentam MLIIIγ (B: 
c.[244_247dupGAGT]+[-112C>G;328G>T]; D: c.[-112C>G;328G>T]+[-112C>G; 328G>T]), e um paciente 

permanece sem classificação (J: c.[-72G>T;-122C>G]+N - ambas presentes em 12/200 alelos controles, em cis). 
Paciente D: Análise de RT-PCR falhou em detectar a mutação p.E110X. Um baixo nível de expressão de GNPTG foi 
verificado por qRT-PCR. A diminuição do nível de mRNA pode ser resultado do mecanismo de decaimento de 

mRNA (NMD). Já a diferença entre os sequenciamentos pode ser explicada pelo processo de  misreading de 
códons de terminação, ou por edição de mRNA. Conclusões: Resultados mostram que GNPTG não apresenta 
grande heterogeneidade alélica, ao contrário de GNPTAB. Experimentos que visem avaliar o impacto de mutações 

supostamente passíveis de NMD ao nível de RNA em doentes com MLII/III, além do efeito terapêutico de 
aminoglicosídeos, serão realizados. Suporte: Rede MPS Brasil, CNPq, FIPE/HCPA. 
 
 

 

 

 

 




