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Introdução

A doença de Gaucher (DG) é uma doença hereditária autossómica recessiva, causada por mutações no gene
GBA1 que codifica a enzima lisossómica glucocerebrosidase (GCase), responsável pela degradação do
glicolípido glucocerebrosidio, provocando a sua acumulação dentro dos lisossomas celulares em múltiplos
órgãos, como o baço, fígado, medula óssea e osso, causando diversas apresentações clínicas. É uma das
patologias lisossómicas de armazenamento mais comuns.1,2

Relato de Caso

Discussão

Conclusão

A DG é rara, com manifestações clínicas inespecíficas e comuns a outras patologias, dificultando o seu
diagnóstico. O estudo morfológico da MO é fundamental na investigação de qualquer caso suspeito, mas é
importante saber que existem apresentações morfológicas atípicas. O diagnóstico definitivo deve ser sempre
confirmado através da quantificação da atividade enzimática da GCase e estudo genético.

O estudo morfológico da MO na DG apresenta normalmente macrófagos de citoplasma ligeiramente basófilo
e aspeto fibrilar e núcleo pequeno e excêntrico. A presença de foamy cells na MO de doentes com DG é um
achado atípico, reportado ocasionalmente.
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Estudo da Medula Óssea

Medulogra
ma

Aspirado diluído, com escassos fragmentos 
normocelulares. com representação escassa 
das séries hematopoiéticas e presença de 
foamy cells (12% das células nucleadas). Na 
coloração de Perls o ferro estava muito 
aumentado no SRE e presente nos escassos 
eritroblastos, sem sideroblastos em anel.

Biópsia Infiltração densa e difusa por macrófagos 
com núcleos excêntricos e citoplasma amplo 
e claro. Abundantes depósitos de ferro. 

Citometria
de fluxo

Não detetou alterações fenotípicas ou de 
maturação nas linhas hematopoiéticas.

Cariótipo 46, XY

Estudo para doenças metabólicas e de armazenamento 

Estudo bioquímico 
lisossomal inicial 
(cartão de gota seca) 
e confirmatório 
(sangue total)

Deficiente atividade enzimática da 
GCase e aumento da atividade 
enzimática da quitotriosidase.

Estudo molecular do 
gene GBA em 
sangue total (PCR)

Presença, em possível heterozigotia
composta, das variantes genéticas 
c.1226A>G (p.N409S) (exão 9) e 
c.374C>G (p.T125R) (exão 4)

Resultados compatíveis com DG
Fig 1 e 2. Medulograma - foamy cells

Homem de 75 anos previamente saudável desenvolveu trombocitopenia persistente (40–60x109/L). Negava
queixas hemorrágicas e sintomas B. O baço era palpável 3 cm abaixo da grade costal mas não apresentava
adenomegalias.

Neste caso, o diagnóstico diferencial inclui: patologia hepática, infeções, doenças de acumulação, doenças
auto-imunes e várias doenças hemato-oncológicas como doenças linfoproliferativas ou mieloproliferativas.

Realizaram-se então exames complementares dos quais se salientam: trombocitopenia isolada (53 X109/L)
confirmada pela observação do esfregaço de sangue periférico, que não mostrou outras anomalias. LDH 145
U/L, ferritina 1252 ng/mL. Electroforese de proteínas, função renal e hepática sem alterações. Serologias víricas
e estudo de autoimunidade negativos. A ecografia abdominal mostrou esplenomegalia de 155 mm de diâmetro.

Fez um ciclo curto de tratamento com prednisolona, sem resposta.


