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A doença de Gaucher (DG) é uma doença lisossômica de depósito, de herança autossômica recessiva, causada 
pela deficiência da enzima glicocerebrosidase (GC) devido a mutações no gene que codifica esta enzima (gene 
GBA). Este gene possui um pseudogene localizado a 16 kb na direção 3´, que apresenta alta homologia (96%) 

com o gene funcional.  Até o momento, mais de 350 mutações já foram identificadas nesse gene. O objetivo deste 
estudo foi identificar alterações de sequência na região codificante do gene GBA em pacientes brasileiros com DG. 
As análises foram realizadas em 142 pacientes não-relacionados com DG, confirmados por apresentar baixa 

atividade enzimática. O DNA desses pacientes foi isolado a partir de sangue periférico pela técnica de precipitação 
em excesso de sais e analisado através de PCR longo, seguido de PCR em tempo real, ARMS-PCR, PCR-RFLP, 
nested PCR e sequenciamento direto. Após  a  triagem  inicial  para  as  4  mutações  comuns  (p.N370S,  

p.L444P,  IVS2+1G>A  e  84insG), identificamos  76,8%  (218/284)  dos  alelos  mutantes.  O  sequenciamento  
direto  nos  possibilitou  a identificação de 93,9% (62/66) dos alelos sem genótipo definido. A metodologia 
empregada nos permitiu identificar o genótipo de 98,6% dos alelos mutantes analisados. Além de mutações 
comuns e raras, identificamos 7 alterações de sequência novas. Estas variações de sequência estão localizadas em 

resíduos conservados da proteína ou em sítio de  splicing, sendo provavelmente responsáveis por mudanças na 
estrutura e/ou na função da GC. A identificação dos alelos mutantes é importante para definição do genótipo de 
pacientes com DG, aconselhamento de famílias em risco e conhecimento do espectro de mutações no nosso país 

(Apoio Financeiro: CNPq, FIPE-HCPA e Genzyme do Brasil). 

 
 

 




