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BOLILE PEROXIZOMALE LA COPIL
Peroxisomal disorders in children
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REZUMAT
Peroxizomii sunt organite celulare prezente în majoritatea celulelor organismului, cu excepţia eritrocitelor 
mature. Peroxizomii sunt indispensabili pentru sinteza acizilor biliari, colesterolului şi lipidelor, incluzând 
plasmalogenele şi alte fosfolipide, care sunt prezente în concentraţie foarte mare în creier, cord şi muşchi. 
Peroxizomii sunt, de asemenea, implicaţi clinic în beta-oxidarea acizilor graşi cu lanţ foarte lung, a acizilor 
dicarboxilici, acizilor mono- şi polinesaturaţi şi acidului fi tanic.
Nomenclatura bolilor peroxizomale a fost stabilită după cum urmează: anomalii generalizate ale biogenezei 
peroxizomilor (sindromul Zellweger, boala Refsum infantilă şi adrenoleucodistrofi a neonatală) şi anomalii 
care interesează o singură enzimă peroxizomală (hiperoxaluria tip I, boala Refsum şi adrenoleucodistrofi a 
X-linkată). Cu toate acestea, această clasifi care – utilizată larg – nu este optimă pentru abordarea clinică şi 
stabilirea diagnosticului bolilor peroxizomale. Astfel, este demonstrat că simptomele şi evoluţia la pacienţii cu 
maladii peroxizomale generalizate în comparaţie cu anomaliile peroxizomale izolate sunt frecvent greu de 
diferenţiat şi pot varia enorm în cadrul aceluiaşi grup.
În articol se prezintă o clasifi care modifi cată a bolilor peroxizomale pe baza unei abordări a diagnosticului, 
mai simplă, dar în acelaşi timp mai cuprinzătoare. Totodată se prezintă aspectele clinice, investigaţiile 
screening de laborator şi investigaţiile specializate în bolile peroxizomale.
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ABSTRACT
Peroxisomes are indispensable for the synthesis of bile acids, cholesterol and lipids, including plasmalogens 
and other phospholipids that are present in highest concentrations in the brain, heart and muscle. Impairments 
of these biosynthetic pathways result in progressive multisystem disease. Peroxisomes are also critical for 
the oxidation of very-long-chain fatty acids and related substances, such as phytanic acid. In addition, 
peroxisomes accomodate many oxygen-dependent reactions and peroxisomal catalase protects against 
H2O2.
Peroxisomal disorders can be subclassifi ed as follows:
A. Disorders of peroxisom biogenesis and peroxisomal �-oxidation (elevations of very-long-chain faty acids)
B. Single peroxisomal disorders with variant phenotypes.
C. Defects of plasmalogen synthesis
However, this widely used classifi cation is not optimal for a clinical and diagnostic approach to peroxisomal 
disorders. Symptoms and disease courses in patients with generalized versus specifi c peroxisomal disorders 
are often indistinguishable and they may vary tremendously within the same group. Further on the authors 
present a modifi ed grouping of peroxisomal disorders on the basis of the simple, comprehensive diagnostic 
approach outlined below.
Clinical presentations, routine laboratory investigations and specialized investigations of peroxisomal 
disorders are discussed in the end.
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INTRODUCERE

Peroxizomii normali sunt organite celulare pre-
zente în majoritatea celulelor organismului, cu 

excepţia eritocitelor mature. Se cunosc două va-
riante ale acestor organite: peroxizomii şi micro-
peroxizomii.
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Peroxizomii conţin peste 40 de enzime implicate 
în numeroase reacţii catabolice (reacţii ↓ de pe roxi-
dare; beta-oxidarea acizilor graşi; beta-oxidarea aci-
zilor carboxilici; oxidarea acidului pipecolic; de-
gradarea acidului fi tanic; degradarea acidului oxalic; 
oxidarea L- şi D-aminoacizilor, uraţilor, po lia-
minelor, alfa-hidroxiacizilor) şi anabolice (sin teza 
plasmalogenelor; sinteza acizilor biliari).

În tab. 1 sunt prezentate implicaţiile clasice ale 
unora dintre funcţiile peroxizomilor.

Nomenclatura actuală a bolilor peroxizomale 
este prezentată pe baza unor criterii clinice simple, 
cuprinzătoare, prezentate în tab. 2.

Funcţia peroxizomilor Implicaţia clinică

Beta-oxidarea acizilor graşi Beta-oxidarea acizilor graşi lanţ foarte lung (AGLFL), a acizilor 
dicarboxilici, a acizilor mono- şi polinesaturaţi

Sinteza eterilor lipidici Sinteza plasmalogenelor membranare şi a fosfolipidelor din substanţa 
albă cerebrală

Sinteza acizilor biliari Beta-oxidarea acizilor di- şi trihidroxicolestanoic pentru sinteza acizilor 
biliari principali

Oxidarea acidului pipecolic Metabolismul intermediar al lizinei
Oxidarea acidului fi tanic Metabolismul intermediar
Oxidarea glioxilatului Metabolismul intermediar
Oxidarea acidului pristanic Metabolismul intermediar
Beta-oxidarea altor 
substraturi Beta-oxidarea prostaglandinelor E2 şi F2 alfa

Neutralizarea toxinelor Degradarea (descompunerea) peroxizilor

TABELUL 1. Implicaţiile clinice ale unora dintre funcţiile peroxizomilor

Clasifi care
Diagnostic biochimic

Acizi graşi cu 
lanţ foarte lung Plasmalogene Teste suplimentare

A. Boli ale biogenezei peroxizomilor; 
ale beta-oxidării peroxizomale (creşterea 
acizilor graşi cu lanţ foarte lung)
1. Boli ale biogenezei peroxizomilor � � �intermediarii acizilor biliari
a. Sindromul Zellweger �acizii fi tanic şi pristanic
b. Boala Refsum infantilă �acidul pipecolic
c. Adrenoleucodistrofi a neonatală
2. Anomalii ale beta-oxidării peroxizomale � Normal A se vedea mai jos
a. Defi cienţa proteinei bifuncţionale � Normal �acizii fi tanic şi pristanic
b. Pseudo-Zellweger (defi cienţa thiolazei 

perixozomale) � Normal �acidul pristanic

c. Adrenoleucodistrofi a pseudoneonatală 
(diferenţa acyl-CoA oxidazei) � Normal �acidul pristanic

3. Activitatea anormală a acyl-CoA sintetazei 
cu lanţ foarte lung � Normal –

4. Adrenoleucodistrofi a X-linkată şi variante � Normal –
B. Boli peroxizomale acute cu fenotipuri 
variate
1. Boala Refsum Normal Normal �acidul fi tanic
2. Hiperoxaluria tip I Normal Normal �acizii oxalic şi glyoxylic
3. Acidemia dihidrocolestanoică şi 

trihidrocolestanoică Normal Normal �intermediarii acizilor biliari

4. Defi cienţa glutaryl-CoA oxidază Normal Normal �acidul glutaric
C. Anomalii ale sintezei plasmalogenelor
1. Condrodisplazia punctată Normal � �acidul fi tanic

5. Defi cienţa de dihidroxiacetonfosfat Normal � –

6. Defi cienţa de alkyl-dihidroxiacetonfosfat 
sintază Normal � –

TABELUL 2. Maladii peroxizomale
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PREZENTARE CLINICĂ

Bolile peroxizomale se prezintă în diferite mo-
duri, maniere ce includ dismorfi sm şi o severă de-
generare neurologică în perioada de sugar sau 
insufi cienţă suprarenală, degenerarea spino-cere-
beloasă sau calculi renali.

Prototipul de boală a biosintezei peroxizomale 
este sindromul Zellweger, care a fost iniţial descris 
ca o boală cerebro-hepato-renală. De obicei, acesta 
este iniţial văzut ca un sindrom dismorfi c, cu un 
fenotip apropiat de cel din sindromul Down, datorită 
unor elemente comune: fante palpebrale oblice, 
pete Brushfi eld, epicantus, fontanelă largă, frunte 
înaltă, occiput turtit, crestele supraorbitale turtite, 
piramida nazală lărgită, bolta palatină ogivală, 
malformaţii ale pavilioanelor urechilor, micro-
gnaţie. Mulţi pacienţi au macrocefalee. În asociere 
se notează hepatomegalie, fi broză hepatică şi chis-
turi renale. Manifestările cerebrale, incluzând de-
miclinizarea întinsă şi hipomielinizarea, „rare-
facţia“ periventriculară, microcalcifi cările şi ano-
maliile substanţei cenuşii sunt extensive. Evaluările 
neurofi ziologice (PEV – potenţialele evocate vi-
zuale, ERG – electroretinograma, PEA – poten-
ţialele evocate auditive de trunchi cerebral) sunt 
anormale. Mulţi pacienţi demonstrează o uşoară 
întârziere psihomotorie. Pacienţii se ali mentează 
frecvent cu difi cultate, prezintă o hipotonie severă, 
ce poate sugera o miopatie.

Hipotonia accentuată este, de asemenea, o mani-
festare precoce în adrenoleucodistrofi e, în care apar 
convulsiile, fi broza hepatică şi atrofi a suprarenalei. 
Trăsăturile faciale dismorfi ce, similare cu cele din 
sindromul Zellweger, sunt mai rare.

Anomaliile oculare incluzând cataracta, nistag-
musul, atrofi a optică şi degenerarea pigmentară a 
retinei. Aceste manifestări, alături de surditatea 
neuro senzorială şi anosmie, sunt în particular carac-
teristice bolii Refsum infantile.

În contrast, condrodisplazia punctată rizomelică, 
este o entitate caracterizată prin scurtarea seg men-
telor proximale ale membrelor, calcifi cări epi fi zare 
punctiformă, anomalii encondrale ale oaselor, de-
hiscenţa corpurilor vertebrale la care se asociază 
nanism, cataractă, ihtioză, retard psihomotor; pa-
cienţii care supravieţuiesc peste vârsta de un an 
prezintă nanism, spasticitate, convulsii recurente, 
tulburări de termoreglare, risc crescut de pneumonii 
şi otite medii recurente.

Adrenoleucodistrofi a X-linkată, ce afectează 
doar băieţii, se caracterizează printr-o boală tipic 
ne uro degenerativă ce se asociază cu insufi cienţă su-
prarenală. Cu toate acestea, unii pacienţi pot fi  
exclusiv Addisonieni sau leucodistrofi ci.

Boala Refrum de tip adult debutează la copilul 
mare, adolescent sau adult, fi ind asimptomatică 
iniţial; se caracterizează prin degenerare retiniană, 
ataxie, polineuropatie neurosenzorială şi anemie. 
Regresia funcţiei mentale poate sau nu să apară.

Hiperoxaluria tip I nu se aseamănă cu nici una 
dintre bolile peroxizomale citate. Se manifestă prin 
nefrocalcinoză, urolitiază şi insufi cienţă renală.

În plus, defi cienţa de glutaryl-CoA oxidază 
apare ca o boală metabolică relativ benignă care 
doar predispune pacientul în perioada micii co pi-
lării, la creşterea susceptibilităţii la hipoglicemie 
hipercetotică. După investigarea acizilor organici, 
această defi cienţă trebuie diferenţiată de aciduriile 
glutarică I şi II.

În concluzie, manifestările clinice ale bolilor 
peroxizomale variază foarte mult. Variantele feno-
tipice mai uşoare sunt dominate de manifestări 
neuro logice. Pacienţii pot prezenta o evoluţie neuro-
degenerativă după o perioadă de dezvoltare nor-
mală. O „cheie“ importantă  poate fi  anomalia sub-
stanţei albe care este concordantă cu aspectul 
pa tologic al leucodistrofi ei sudanofi le. De aceea, 
bolile peroxizomale trebuie incluse în diagnosticul 
diferenţial al sugarilor şi copiilor care prezintă o 
hipotomie severă şi crize convulsive, dar nu la pa-
cienţii care prezintă numai retard mintal.

INVESTIGAŢII PARACLINICE DE RUTINĂ

Sugarii pot avea transaminaze crescute şi ten dinţă 
la hipoglicemie, care pot constitui elemente im-
portante în diagnosticul diferenţial. Mai sugestive 
sunt hipocolesterolemia şi creşterea concentraţiei 
fi erului şi transferinei în serul sanguin. Analiza aci-
zilor organici la pacienţii cu boli peroxizomale poate 
evidenţia acidurie dicarboxilică – în mod caracteristic 
o creştere a acidului 2-hidroxisebacic – care refl ectă 
diminuarea beta-oxidării peroxi zo male.

INVESTIGAŢII SPECIALIZATE

Markerul decisiv în bolile paroxizomale, cu 
excepţia condrodisplaziei punctate rizomelice, este 
creşterea acizilor graşi cu lanţ foarte lung 
(VLCFA=very-long-chain fatly acids) în serul 
sanguin sau în culturile de fi broblaşti. Concentraţia 
VLCFA poate fi  demnă de încredere prin deter-
minarea prin gaz cromatografi e, sau mai simplu 
prin gaz cromatografi e şi mass spectrometrie (GC-
MS) datorită sensibilităţii şi specifi cităţii sale su-
perioare. VLCFA sunt crescuţi în toate bolile bio-
genezei paroxizomale, ca şi în anomaliile izolate 
ale transportului sau beta-oxidări VLCFA (tab. 3).
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Raportul C26/C22 este cel mai sensibil indicator. 
Investigaţii biochimice adiţionale pentru bolile 
paroxizomale, la pacienţii cu niveluri normale ale 
VLCFA, sunt rar justifi cate.

La pacienţii cu un diagnostic prezumptiv de 
condrodisplazie punctată rizomelică sau variantele 
sale, determinarea plasmalogenelor în eritrocite 
trebuie să fi e evaluarea iniţială. Dacă nivelurile de 
plasmalogene în eritrocite sunt anormal de dimi-
nuate, diagnosticul de condrodisplazie punctată 
rizo melică clasică va fi  realizat prin demonstrarea 
creşterii acidului fi tanic în plasmă. Creşterea aci-
dului fi tanic diferenţiază această boală peroxizomală 
de diferenţa enzimei dihidroxi-acetonfosfat acyl-
trans ferază şi de defi cienţa enzimei alkyl-dihidroxi-

acetonfosfat sintază, care pot produce manifestările 
clinice şi radiologice ale condrodisplaziei punctate 
rizomelice. Dacă plasmalogenele sunt normale, alte 
entităţi cu calcifi cări punctiforme, cum ar fi  abe-
raţiile cromozomiale, embriopatia produsă de war-
farină (care trebuie evidenţiată din istoricul prenatal) 
şi condrodisplazia punctată X-linkată, datorită ano-
maliilor biosintezei sterolului, trebuie luate în dis-
cuţie. Rarele anomalii ale enzimelor peroxizomale 
individuale ca hiperoxaluria tip I se prezintă cu 
feno tipuri foarte diferite clinic şi biochimic (a se 
vedea grupul B din tab. 2). Diagnosticul acestor 
entităţi necesită investigaţii biochimice speciale, 
care trebuie să fi e iniţiate ca urmare a diagnosticului 
clinic prezumptiv.

Analiza Rezultate

Chimie clinică de rutină
� colesterol; � glucoză
� transaminaze; � fi erul seric;
� transferina (în plasmă sau serul sanguin)

Acizi graşi cu lanţ foarte lung �� transferina (în plasmă, serul sanguin sau culturi de fi broblaşti)

Raportul C26/C22 ���

Plasmalogene �� (în sângele total sau membranele eritrocitare)

Acizii fi tanic şi pristanic � (în plasmă sau serul sanguin, niveluri dependente de aportul 
dietetic)

Acizii biliari � metaboliţi individuali (diferenţiat în plasmă sau urină)

Acidul pipecolic �(în urină, plasmă sau bilă prin GC-MS sau mass spectrometry 
cu bombardament atomic rapid)

Acizi organici � Aciduria dicarboxilică, adesea caracteristic � a acidului 
2-hidroxy-sebacic (în urină prin GC-MS)

TABELUL 3. Markeri biochimici ai bolilor peroxizomale

Abrevieri: GC-MS = gas cromatography-mass spectometry
Numărul săgeţilor (�,��,���) indică gradul de creştere sau scădere (�,��)
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