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O que são doenças mitocondriais e/ou miopatia mitocondrial?
Miopatia Mitocondrial é classificada como uma doença mitocondrial, que é caracterizada pelo mal funcionamento de parte
ou todas as mitocôndrias presentes nas células.
Quase todas as células possuem mitocôndrias, e estas tipicamente possuem centenas de mitocôndrias, responsáveis pela
produção da energia vital que propicia às células o seu funcionamento; desta forma, a doença mitocondrial pode
comprometer algumas ou todas as mitocôndrias das células, obstruindo a captação da energia que a célula necessita. Por
ser um distúrbio multi sistêmico, afetando mais de um tipo de células, tecidos e/ou órgãos, para as doenças
mitocondriais os sintomas exatos não são idênticos para todos, porque cada portador pode ter uma combinação única de
mitocôndrias (sadias e defeituosas) e com uma distribuição única no corpo.
É provável que tenha ouvido sobre doenças mitocondriais e/ou miopatia mitocondrial apenas recentemente, mas você
certamente já ouviu falar das doenças:







Alzheimer;
Parkinson;
Diabetes;
Autismo;
ELA/esclerose lateral amiotrófica;
Síndrome da Guerra do Golfo e muitos outros...

A disfunção mitocondrial está no cerne destas doenças mais conhecidas que afetam milhões de pessoas no mundo.
Há estudos que também ligam à disfunção mitocondrial os transtornos do espectro autista, problemas cardíacos,
respiratórios e até mesmo alguns tipos de câncer.
Os cientistas acreditam que ao se concentrarem nas disfunções mitocondriais, eles podem ser capazes de conceber
tratamentos eficazes e possíveis curas para as doenças mitocondriais e assim ajudar os milhões de pessoas que sofrem
das doenças acima mencionadas.
Quais são os sinais de uma alteração mitocondrial?

Sistema de órgãos

Possível sintoma ou doença

Músculos

Hipotonia, fraqueza, cãibras, dor muscular, ptose oftalmoplegia…
Atraso no desenvolvimento, retardo mental, autismo, demência, convulsões, distúrbios
neuropsiquiátricos, paralisia cerebral atípico, enxaquecas atípicos, derrame e AVC-como eventos.
A dor neuropática e fraqueza (que pode ser intermitente), aguda e crónica inflamatória desmielinizante,
polineuropatia, ausência de reflexos profundos do tendão, neuropáticas problemas gastrointestinais
(gastroesofágico, constipação, refluxo, intestino pseudo-obstrução), desmaio, sudorese excessiva ou
ausente, regulação de temperatura aberrante)
Proximal renal tubular disfunção (síndroma de Fanconi), possível perda de proteína (aminoácidos), o
magnésio,fósforo, cálcio, e outros electrólitos
Defeitos cardíacos de condução (bloqueios do coração), cardiomiopatia
Hipoglicemia, defeitos gliconeogênicas, insuficiência hepática não alcoólica
Neuropatia óptica e retinite pigmentosa
A perda auditiva neurossensorial, sensibilidade aminoglicosídeo…
Diabetes e insuficiência pancreática exócrina…

Cérebro

Nervos

Rins
Coração
Fígado
Olhos
Orelhas
Pâncreas
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Sistêmico

Incapacidade de ganhar peso, baixa estatura, fadiga, problemas respiratórios, incluindo falta de ar
intermitente…

Você sabia que existem alguns medicamentos comerciais e muitas vezes vendidos livremente que podem
provocar danos mitocondriais?

(Fonte: http://psychrights.org/research/Digest/NLPs/DrugsCauseMitochondrialDamage.pdf)
Estes medicamentos podem denegrir a saúde de portadores de doenças mitocondriais, bem como podem causar
problemas mitocondriais em pessoas saudáveis. Fiquem atentos!
As Mitocôndrias são as "usinas de energia" que fornecem ao corpo toda a energia de que necessita para andar, falar, rir,
ouvir, digerir o alimento, e respirar.
Ainda não há cura para as doenças mitocondriais, mas estamos cada vez mais próximos. O tratamento atual prevê uma
integração multidisciplinar das especialidades médicas, abrangendo:






Neurologia;
Pneumologia;
Nutrologia;
Gastroenterologia;
Fisiatria;
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Fisioterapia;
Psiquiatria e/ou Psicologia;
Fonoaudiologia e outros.

Façamos uma reflexão para sensibilizar nossos governos, particularmente a respeito da área da saúde, a diária de uma
UTI é muito onerosa para nossa sociedade, a prevenção é a melhor alternativa aos que sofrem das causas mitocondriais;
logo, considerando o respeito à vida, seria muito mais barato o tratamento correto e preventivo do SUS sem ignorar os
detalhes importantes para os portadores de doenças mitocondriais. Somos considerados raros, mas há ainda muita falta
de conhecimento entre os profissionais de saúde (público e privado) e população em geral.
Por favor, aMMigos portadores e/ou familiares e/ou profissionais de saúde repassem esta informação ao máximo de
pessoas que conhecerem. Lutem por seus direitos e assim a MM deixará de ser invisível e vocês também!
Para maiores informações, acesse também:
Brasil:
http://www.facebook.com/MiopatiaMitocondrial
http://miopatiamitocondrial.blogspot.com.br/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Miopatia_mitocondrial
http://www.facebook.com/groups/MiopatiaMitocondrial
Outros países:

http://www.umdf.org
http://www.mitoaction.org
http://www.gmdaw.org/
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