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CONTEÚDO TOTAL E PERFIL DE GANGLIOSÍDIOS EM FIBROBLASTOS CULTIVADOS 
DE INDIVÍDUOS NORMAIS, HETEROZIGOTOS OBRIGATÓRIOS E HOMOZIGOTOS 
PARA GANGLIOSIDOSE GM1. Matheus Barbosa Vieira, Renata Sano, Vera M.T. Trindade, Janice 

Carneiro Coelho (orient.) (Departamento de Bioquímica, Instituto de Ciências Básicas da Saúde, UFRGS). 
A Gangliosidose GM1 é uma doença autossômica recessiva ligada à deficiência da enzima beta-galactosidase ácida. 
Como conseqüência deste defeito metabólico há um acúmulo celular de vários glicoconjugados, principalmente, do 
gangliosídio GM. A alta taxa de incidência desta patologia no Sul do Brasil torna o estudo bioquímico desta doença 
justificável e importante para o diagnóstico pré-natal e aconselhamento genético. O objetivo deste trabalho foi 
determinar quantitativamente conteúdo total e o perfil de gangliosídios presentes em fibroblastos de indivíduos 
normais, heterozigotos e homozigotos para Gangliosidose GM1 (mutação 1627 insG). Para isso, culturas de 
fibroblastos foram tratadas com uma mistura de clorofórmio-metanol. Os extratos lipídicos foram purificados em 
uma coluna de Sephadex G-25 e submetidos a metanólise. Finalmente, os gangliosídios foram isolados em uma 
coluna de Sep Pack C-18. A quantidade total de gangliosídios foi avaliada através da medida do conteúdo de ácido 
N-acetil-neuramínico (NANA) usando uma adaptação do micro-método de Skoza e Mohos. A análise qualitativa foi 
realizada em uma cromatografia em camada delgada seguida de quantificação densitométrica das bandas 
encontradas. Não houve diferenças entre os dados obtidos de indivíduos normais e heterozigotos. Os indivíduos 
homozigotos demonstraram um aumento de gangliosidios totais (15, 8 ± 3, 1 pmoles NANA/(g proteínas) comparado 
com o controle (7, 4 ± 0, 9 pmoles NANA/(g proteínas). O conteúdo do gangliosídio GM1 foi em torno de 5 vezes 
maior do que o de indivíduos normais. Comprovou-se, com este trabalho, que o acúmulo de GM1 não ocorre 
somente em células neurais, mas também, em células de tecido conectivo. Sugere-se a utilização deste protocolo 
como ferramenta diagnóstica em complementação a dosagem da atividade enzimática. A perspectiva futura inclui a 
investigação das enzimas relacionadas a biossíntese de gangliosídeos, particularmente da GM1 sintase (Gal T-II). 
(FAPERGS, PIBIC/CNPQ-UFRGS, PROPESQ-UFRGS). 
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