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RESUMO 
Objetivo: Apresentar a doença de Niemann-Pick, pouco conhecida pelos profissionais de 

saúde, enfatizando seus subtipos e que órgão acometem, analisando também como se 

encontra a medula óssea desses pacientes na forma de revisão e atualização de 

literatura. 
Métodos: Tem-se como metodologia adotada a revisão bibliográfica de artigos do Scielo 

e Lilacs, onde se avaliou a população que tinha probabilidade de desenvolver a doença e 

aspectos conceituais e epidemiológicos. 

Resultados: É um distúrbio no metabolismo enzimático da esfingomielinase que 
promove a deposição de lipídios nos órgãos provocando alterações no desempenho. 

Conclusão:Observa-se que a doença é um obstáculo no diagnóstico e no 

desenvolvimento de um tratamento específico, por dificuldade na redução de lipídio de 

maneira satisfatória nos tecidos impedindo a homeostasia. A doença acomete ambos os 

sexos. 
 

Palavraa-chave: Doença de Niemann-Pick. Enzimopatia. Esfingomielinase. 
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ABSTRACT  

Objective: to present the way the Niemann-Pick disease, emphasizing a general way its 

subtypes and in which organ they are more frequent, analyzing also as is the bone 

marrow of the patients.  
Methods: Has as underlying methodology adopted the review of articles, where they 

assessed the population that was likely to develop the disease.  

Results: is a disorder in the metabolism of esfingomielinase enzyme which promotes 

deposition of lipids in the organs causing changes in performance. Conclusion: it is 
observed that the disease is an obstacle in the diagnosis and development of a specific 

treatment, to reduce problems satisfactorily its accumulation in tissues, preventing the 

body's homeostasis. Does not suggest a gender to affect and be more prevalent, by 

contrast, the odds of occurring are equal as manifestations.  
 

Keywords: Niemann-Pick disease. Enzimopatia. Esfingomielinase. 

 

1. Introdução 

 

Os frequentes erros inatos do metabolismo, (EIM),promovem defeitos nas 

atividades normais de enzimas que atuam, de forma específica, no transporte de 

substâncias essenciais para o organismo, seja esse transporte destinado a absorção ou a 

degradação de substâncias9 9. A doença de Niemann-pick (DNP) é uma enzimopatia 

bastante citada entre esses erros, pois está relacionada com transtornos de 

armazenamento, de caráter hereditário, devido à ausência parcial ou completa da enzima 

esfingomielinase presente em lisossomas, estrutura que degrada e reaproveita 

moléculas. Essa enzima exerce um papel importante no organismo que é de converter o 

lipídioesfingomielina em ceramida, componente importante da bicamada lipídica das 

células5,8. 

Distúrbios no metabolismo da esfingomielinase, proporcionam defeitos na 

degradação de esfingomielina, componente presente em todas as membranas celulares –

incluindo organelas- fazendo com que a mesma comece a se depositar particularmente 

nas células do sistema dos monócitos-macrófagos, principal local patológico, de vários 

tecidos nos quais os mais frequentes são baço, fígado, cérebro e medula óssea4,7. 

A herança da doença é autossômica recessiva, isso implica dizer que os pais desse 

individuo carregam com si, cada uma cópia do gene mutante podendo comprometer 

qualquer um dos sexo, sem manifestar sinais e sintomas da doença. As mutações 

costumam acontecer nosphingomyelin phosphodiesterase 1 (SMPD1), gene que 

estabelece instruções na formação de esfingomielinase. Após a mutação a tendência é 

que as células atingidas, ganhem uma proporção maior em seu diâmetro, por 

consequência da esfingomielina em excesso são as chamadas células espumosas (figura 

1), macrófagos com excesso de lipídio que não conseguiu ser degradado por defeitos no 

metabolismo. A progressiva acumulação dos lipídios tende a perturbar e bloquear o 

funcionamento adequado dos órgãos e tecidos afetados podendo surgir danos 

irreversíveis3,10(figura 2). 
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Figura 1 – Células espumosas em aspirado de medula óssea de paciente com 

Niemann- Pick B. 

 

 

Figura 2 – Fígado com presença de hepatócitos esponjosos e vacuolizados por 
depósitos de lipídios. 

 

 

O diagnóstico para DNP é de caráter diferencial, pois, a mesma apresenta subtipos 

(A,B, C) que possuem uma certa semelhança e que precisa de uma anamnese detalhada, 

indo de macroscópica até microscópica, isso por que no geral um subtipo é mais 

especifico de um órgão do que a outro. A Niemann-pick tipo A e B originam-se da 

atividade deficiente da esfingomielinase, no qual promove deposição progressiva de 

esfingomielina no sistema nervoso central causando evolução degenerativa no tipo A, e 

em tecidos não neurais nas manifestações do tipo B. No tipo C ocorre uma mutação nos 

genes NPC1 E NPC2 que codificam proteínas importantes no transporte de colesterol, e 

com o defeito acaba acarretando depósitos de lipídios neuronal que diferentes dos outros 

subtipos podem aparecer em qualquer fase da vida6,². 

Outro ponto importante no diagnóstico é a presença em larga extensão de células 

de DNP, que são grandes, com um núcleo excêntrico e citoplasma abundante pálido e 

finamente vacuolizado e aparência espumosa que em aspirados de medula óssea, se 

torna um ponto negativo para diferenciação dos subtipos pois, ambos possuem. Além 

disso a presença dessas células na medula óssea proporciona destruição do 

Microambiente Medular, gerando um quadro de Pancitopenia (figura 3), remissão de 

todas as linhagens celulares. Com isso o melhor diagnóstico seria a avaliação da 
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atividade enzimática da esfingomielinase para obter precisão no laudo. A DNP tipo A e B 

apresentam nível de redução da capacidade enzimática, acentuadamente, diminuído o 

que difere da tipo C que contêm uma redução mínima. Também é importante que seja 

realizada a análise dos alelo mutantes para que juntamente com a avaliação enzimática a 

diferenciação esteja certa4. 

 

Figura 3 – Hipertrigliceridemia familiar se manifesta com pancitopenia em 

Niemann-pick. 

 

 

Com relação ao tratamento da doença, ainda não existe um específico. Muitos 

estudos foram voltados para a realização do transplante de órgãos afetados de acordo 

com cada tipo mas, os resultados não foram muitos satisfatórios em cada caso, isto é, 

pode-se perceber que o transplante conseguia diminuir a infiltração lipídica das células de 

Niemann-pick em alguns órgãos e em outros não acontecia mesmo1. 

 

2. Métodos 

 

Foi realizada revisão da literatura a partir de informações on-line SCIELO 

(Scientific Electronic Library Online), LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde) acessadas por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e o Google 

Acadêmico no período de 2012 a 2016 utilizando as palavras chaves Niemann-pick e 

medula óssea. As informações corresponderam às conclusões diagnósticas e de 

tratamento que foram observadas. 

 

3. Resultados 

 

De acordo com o estudo realizado através da revisão de artigos, os resultados 

mostram que a DNP apresenta-se com a característica comum numa mutação que afeta 

a atividade enzimática, ocasionando distúrbios de infiltração,do lipídio que deveria ser 

degradado,nas células e características divergentes pois em cada subtipo essa mutação 



728 

 

Journal of Medicine and Health Promotion. 2017; 2(4):724-729. 

 

enzimática surge com uma gravidade maior e especifica de cada um, fazendo com o que 

o comprometimento de órgão seja diferente em cada tipo. 

 

4. Discussão 

 

A DNP provê de uma herança autossômica recessiva, que permite aos portadores 

conviver com essa mutação enzimática sem que haja nenhuma manifestação clínica da 

doença. Não é muito frequente a realização de um mapeamento genético para avaliar 

falhas nos genes que podem levar a doenças e é justamente nisso que está o problema. 

Quando os pais são portadores de Niemann-pick existe uma probabilidade de 25% que 

seu filho desenvolva a doença, e que diferente de seus pais apresente sinais e sintomas. 

É importante relatar que não existe maior índice de frequência em apenas um sexo, 

independentemente se for masculino ou feminino as chances são as mesmas e tudo 

depende se ambos os pais são portadores, se apenas um possui ou nenhum de acordo 

com isso vai ser analisado as chances que o filho tem de desenvolver a doença, 

lembrando que a prevalência maior ocorre em filhos de pais que, ambos, são portadores 

da mutação. 

 

5. Conclusão 

O estudo concluiu que a doença de Niemann-pick e seus subtipos, ainda 

representa um desafio na medicina diagnóstica por ser complexa, apresentando 

complicações em sua diferenciação e principalmente no seu tratamento, que não 

consegue apresentar cura e sim apenas uma redução dos transtornos causados pela 

deposição de lipídios nos órgãos, impedindo que eles desempenhem uma atividade 

normal no organismo. 

Com isso ao analisar a perspectiva de vida das pessoas que tem Niemann- Pick 

observa-se que ela se reduz dependendo do órgão que foi afetado, por muitas vezes não 

conseguir reduzir as sequelas que a doença causa. 
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