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CAPÍTULO 1– INTRODUÇÃO GERAL E OBJETIVOS 

1.1 Transtorno  do  espectro  do  autismo:  sintomatologia  e

epidemiologia

O transtorno do espectro do autismo (TEA) constitui um grupo heterogêneo de

doenças do neurodesenvolvimento que tem seu início dentro dos primeiros anos de

vida  e  é  caracterizado  principalmente  por  limitações  na  interação  social  e  na

comunicação verbal,  bem como por comportamentos e interesses estereotipados e

repetitivos  [1].  Os  sintomas  e  o  grau  de  severidade  variam amplamente  entre  os

pacientes  e  outras  manifestações  clínicas  podem  estar  presentes,  tais  como

deficiências  intelectual  e  motora,  epilepsia,  transtornos  de  ansiedade,  problemas

gastrointestinais, macrocefalia, dentre outros [2–4]. Cerca de 70% dos indivíduos com

TEA apresentam  comorbidades.  Assim  sendo,  o  diagnóstico  pode  ser  difícil  em

decorrência da continua variabilidade no grau de comprometimento dos pacientes, da

existência de comorbidades e da sobreposição dos sintomas [1]. 

Na edição mais recente do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos

mentais (DSM-5) da Associação Americana de Psiquiatria (2013), foram unificados sob

o  termo TEA vários  transtornos  que  eram diagnosticados  de  forma independente.

Logo,  categorias  como  transtorno  do  autismo  clássico,  síndrome  de  Asperger,

transtorno desintegrativo da infância e transtorno global do desenvolvimento sem outra

especificação deixaram de existir como diagnósticos separados [1].  

Estudos epidemiológicos estimam que a prevalência dos TEA na população

mundial  é  de  1  para  68  indivíduos  [5],  sendo  que  esses  transtornos  são  mais

frequentes  em homens do que em mulheres,  em uma proporção de 4:1 [6,7].  No

Brasil, a prevalência do TEA foi estimada em 0,27%, valor abaixo do encontrado para

a  população  mundial,  o  que  foi  atribuído  à  pequena  amostra  estudada,  critérios

diagnósticos inapropriados e deficiência nos registros dos casos [8].
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1.2 Transtorno  do  espectro  do  autismo:  arquitetura  genética  e

mecanismos etiológicos 

Embora as causas do TEA não sejam completamente esclarecidas, sabe-se

que existe um forte componente genético em sua etiologia. A concordância estimada

do TEA entre gêmeos monozigóticos é de aproximadamente 90% e entre gêmeos

dizigóticos  de  aproximadamente  30%.  Ainda,  sabe-se  que  quanto  maior  a

porcentagem do genoma compartilhado com um individuo com TEA, maior o risco da

doença para futuros familiares [9–12]. Com base nos estudos de concordância entre

gêmeos e de recorrência familial, as estimativas de herdabilidade do TEA têm variado

de 50-90% [10,13].

Cerca  de  5-10%  dos  casos  de  TEA  estão  associados  a  síndromes

monogênicas bem caracterizadas clinica e geneticamente e são comumente referidos

como “TEA sindrômico”.  Dentre essas síndromes com alta  prevalência de TEA no

quadro clínico encontram-se, por exemplo, a síndrome do cromossomo X frágil (gene

FMR1),  o  complexo  esclerose  tuberosa  (genes  TSC1 e  TSC2),  a  síndrome  de

Angelman  (gene  UBE3A),  a  neurofibromatose  tipo  1  (gene  NF1),  as  síndromes

associadas a PTEN, a síndrome de RETT (gene MECP2 principalmente) e a síndrome

de Timothy (gene CACNA1C) [14]. 

Os  casos  de  TEA não  associados  a  essas  síndromes  monogênicas  são

comumente  referidos  na  literatura como  “TEA  não-sindrômico”.  Com  o

desenvolvimento  das metodologias  de análise  genômica em larga escala,  como a

hibridização  genômica  comparativa  (do  inglês,  comparative  genomic  hibridization -

CGH) e o sequenciamento de nova geração de exomas e genomas completos, tem

sido possível a identificação em cerca de 15%-20% dos casos de TEA não-sindrômico

de diversas variações do número de cópias de segmentos genômicos (do inglês, copy

number variantions – CNVs), que podem envolver um ou mais genes [15–18], e de

variantes pontuais não sinônimas em diversos genes candidatos, sendo a maior parte

delas  muito  rara,  isto  é,  presente  em  apenas  um  ou  poucos  pacientes  [19,20].

Atualmente,  mais de 2000 CNVs e pelo menos 600 genes candidatos ao TEA estão

descritos,  de  acordo  com  a  mais  recente  atualização  do  banco  de  dados  SFARI

(Simons  Foundation  Autism  Research  Initiative)  [21].  Embora  para  grande  parte

dessas  variantes  ainda  não  existam  estudos  que  explorem  os  mecanismos

patofisiológicos pelos quais elas estão envolvidas em TEA, esses achados revelam a

ampla heterogeneidade genética que caracteriza esse transtorno.
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A arquitetura genética do TEA parece envolver variantes de novo e herdadas,

tanto raras como comuns, que interagem de diferentes formas contribuindo para a

etiologia da doença e ajustando-se em diversos modelos de herança.  Assim,  para

cerca de 20-30% dos casos, o TEA é resultado de uma variante rara de novo e com

alto  impacto  deletério  em  um  gene  principal  (modelo  monogênico)  [19,22],  ou  é

resultado de variantes  raras e  de impacto deletério  moderado em dois  ou poucos

genes  (modelo  oligogênico  ou multi-hit)  [23–25].  O  restante  dos  casos

(aproximadamente 70-80%) parece ser  compatível  com um modelo  multifatorial  de

herança, no qual o fenótipo depende da interação de variantes mais frequentes e de

efeito  patogênico mais  baixo  em diversos genes e  de fatores  ambientais  de risco

(Figura 1) [10,26].

Herança monogênica Herança oligogênica Herança multifatorial

20-30% 70-80%

Figura 1. Interação entre variantes raras e comuns (background genético) na etiologia do TEA.  A
etiologia do TEA pode ocorrer por meio de vários caminhos. Uma variante deletéria altamente penetrante
de novo pode causar TEA, mesmo em indivíduos com alto background genético atenuador, ou seja, com
baixa carga de variantes de risco comuns (extrema esquerda). O TEA também pode surgir em indivíduos
quando ambos os genitores forem portadores de uma carga média de variantes de risco raras (lado
esquerdo do meio), ou se um dos genitores tiver uma carga média de variantes de risco raras e o outro
genitor  tiver  uma carga  média  de  variantes  de  risco  comuns (lado  direito  do  meio).  Finalmente,  as
crianças podem desenvolver TEA se ambos os genitores forem portadores de uma grande quantidade de
variantes  de risco baixo  comuns que se combinam no descendente (extrema direita)  (Modificado de
Bourgeron, 2015 [6]).

Segundo modelo proposto recentemente, a combinação de variantes raras de

maior  risco  e  alelos  de  baixo  risco  mais  frequentes  na  população,  como  os

polimorfismos de nucleotídeos únicos (do inglês,  single nucleotide polymorphisms –
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SNPs),  contribuem  para  moldar  o  fenótipo  do  TEA.  Segundo  esse  modelo,

dependendo  da  capacidade  dos  SNPs  protetores  de  baixo  risco  em  atenuar

(tamponar)  o  impacto  de  variantes  deletérias  raras  de  mais  alta  penetrância,  um

indivíduo pode ou não desenvolver TEA [6,27]. Esse mecanismo parece contribuir para

a  grande  diversidade  fenotípica  observada  entre  os  pacientes  e  para  a  falta  de

penetrância de algumas variantes [6,28,29]. 

Estudos  de  ontologia  genética  mostram  que  grande  parte  dos  genes  com

variantes deletérias comprovadamente associadas ao TEA atuam em vias biológicas

envolvidas,  sobretudo,  com  funções  sinápticas,  axonogênese  e  desenvolvimento

neuronal,  organização  do  citoesqueleto,  adesão  celular,  migração  neuronal,

remodelamento  da  cromatina,  proliferação  celular  e  síntese  proteica  [6,30–32].

Embora  esses  estudos  têm  permitido  um  grande  avanço  no  conhecimento  dos

mecanismos  biológicos  associados  ao  TEA,  ainda  existe  muito  a  ser  explorado  e

compreendido.  Como  acima  comentado,  a  maior  parte  dos  genes  portadores  de

variantes candidatas ainda não foi estudada funcionalmente e seu envolvimento em

TEA permanece especulativo. Portanto, o grande desafio atual no estudo da genética

dos  TEA é compreender  como os  genes  com variantes  de  risco  se relacionam e

convergem em vias biológicas alteradas associadas ao transtorno, e quantas variantes

patogênicas  são  necessárias  para  a  penetrância  completa  da  doença  em  cada

paciente. 

Dentre  os  genes  de  risco  para  TEA encontra-se  RELN,  foco  do  presente

estudo.  O  gene  RELN codifica  Relina,  uma  grande  glicoproteína  secretada  que

controla a migração e o posicionamento dos neurônios, a formação e arborização de

neuritos e o funcionamento das sinapses em várias regiões do encéfalo, tanto durante

o desenvolvimento embrionário como na vida adulta [33–36].

1.3 Migração neuronal e via de sinalização Relina-Dab1

Estudos recentes, tanto neuroanatômicos como moleculares, têm sugerido que

anormalidades  na  citoarquitetura  do  córtex  cerebral,  devido  provavelmente  a

alterações  na  migração  e  na  conectividade  de  células  neurais  durante  o

desenvolvimento,  possam  estar  envolvidas  na  etiologia  de  transtornos

neurocomportamentais como deficiência intelectual, esquizofrenia, transtorno bipolar e

TEA [37–40]. 
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No  córtex  cerebral  normalmente  os  neurônios  que  compõem  as  camadas

corticais são organizados em uma forma dependente da data de nascimento, na qual

os  neurônios  nascidos  tardiamente  são  localizados  mais  superficialmente  que

neurônios nascidos mais cedo [41–43]. Para conseguir esta disposição, os neurônios

precisam migrar longos distancias desde seu local de nascimento até seu destino final,

exibindo mudanças sequenciais e complexas nas suas projeções [44]. Este processo é

importante tanto no desenvolvimento embrionário como no curso da sinaptogênese na

vida  adulta  e  ocorre  em duas  etapas  basicamente:  uma migração  assistida  pelas

células gliais e outra chamada translocação somal ou migração independente da glia

(Figura 2) [34,36].  

Figura 2. Fases da migração dos neurônios durante o desenvolvimento embrionário.  Estrutura do
córtex cerebral  dos mamíferos organizado em seis camadas de células neurais.  Neurônios após seu
nascimento na zona ventricular (SVZ) e de sua transformação de uma morfologia multipolar para bipolar
exibem  um  processo  principal  muito  estável,  que  juntamente  com  fibras  da  glia  radial  (interação
heterofílica) conseguem migrar longas distancias, até que o processo principal do neurônio alcance a
camada  mais  superficial  do  córtex  cerebral  denominado  zona  marginal  (MZ).  A segunda  etapa  da
migração, a translocação somal ou terminal, se inicia quando os corpos celulares translocam-se da fibra
radial e movem-se rapidamente em direção à superfície da lamina cortical (CP), enquanto as pontas dos
processos principais retêm sua ligação à MZ e completam sua migração abaixo da MZ, atingindo sua
posição final (Modificado de Sekine et al., 2014 [34]).

Os neurônios nascem na zona ventricular,  iniciam a migração como células

multipolares e posteriormente adquirem morfologia  bipolar.  Já na forma bipolar,  os

neurônios exibem um prolongamento principal muito estável e, dirigidos pelas fibras da

glia  radial,  migram  longas  distancias  até  que  o  prolongamento  principal  atinja  a

camada  mais  superficial  do  córtex  cerebral  chamada  de  zona  marginal  [42,43].

Enquanto  a  ponta do prolongamento  principal  retém sua ligação à  zona marginal,
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ocorre a segunda etapa da migração, na qual o corpo celular sofre translocação com o

auxílio da fibra glial e move-se rapidamente em direção à superfície da lamina cortical

até atingir sua posição final (Figura 2) [34,36].  

Para  que  as  camadas do córtex cerebral  se  formem adequadamente,  uma

proteína-chave envolvida no controle da migração de diversas populações neuronais é

a Relina, uma grande glicoproteína da matriz extracelular. Durante o desenvolvimento

cerebral,  a  Relina é expressa pelos  neurônios Cajal-Retzius  que se encontram na

zona  marginal  do  córtex  cerebral  e  do  hipocampo  (Figura  2)  [45].  Ela  regula  a

transição  dos  neurônios  da  morfologia  multipolar  à bipolar  (primeira  etapa  da

migração),  media  as  interações  com  a  glia  e  estabiliza  o  processo  principal  dos

neurônios  na  última  etapa  da  migração  (Figura  2)  [34,36].  Finalmente  quando  os

neurônios alcançam sua posição final, ela fornece um sinal de parada à migração [35].

No cerebelo, a Relina é produzida por células granulares na camada granular externa

e promove a migração radial das células de purkinge. 

Na idade adulta, a Relina é expressa por um subconjunto de interneurônios

GABAérgicos (principais neurônios inibitórios do sistema nervoso central) no córtex e

no hipocampo, e por células granulares do cerebelo [46], e parece estar envolvida na

morfogênese  da  árvore  dendrítica,  sítios  predominantes  da  neurotransmissão

excitatória  e  da  plasticidade  sináptica  [47,48].  A  função  essencial  da  Relina  no

estabelecimento das camadas celulares corticais é mantida após o nascimento no giro

dentado do hipocampo, estrutura que participa ao longo da vida na neurogênese e na

migração dos neurônios granulares no curso da sinaptogênese [35]. Assim, a Relina é

importante também para os processos de aprendizagem e memória [47,49].

A Relina (Figura 3) exerce suas funções ao se ligar  à região extracelular dos

receptores ApoER2 e VLDLR [50,51],  os quais  estão presentes na membrana dos

neurônios migratórios. 
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Figura 3. Estrutura da Relina e seus sítios de clivagem.  A proteína Relina é codificada pelo gene
RELN (NM_005045), que se localiza em humanos no cromossomo 7q22.1, contem 65 exons e abrange
aproximadamente  450 Kb do  DNA genômico.  Estruturalmente  é  caracterizada por  uma série  de  oito
repetições consecutivas chamadas domínios da Relina (R1-8), sendo que cada repetição é composta de
dois subdomínios A e B, separadas por um padrão de cisteínas comumente encontrado em proteínas
extracelulares EGF-like. A região N-terminal apresenta um peptídeo sinal (S) e um domínio semelhante a
F-spondin (F-SL), que reconhecida pelo anticorpo monoclonal CR-50 é crucial para a oligomerização da
proteína, a qual é necessária para seu adequado funcionamento nos processos de sinalização celular. A
região C-terminal contém um fragmento rico em arginina, o qual parece desempenhar importante papel na
secreção da proteína. A Relina é clivada in vivo por proteases (como ADAMTS 4/5, tPA, Meprin /β) em
dois sítios específicos, entre as repetições 2 e 3 e 6 e 7, gerando 3 fragmentos proteolíticos. O fragmento
composto pelas repetições 3 a 6 é o único que parece ser necessário e suficiente para se ligar aos
receptores  de  membrana ApoER2 e  VLDLR,  ativar  diferentes  cascatas  de  sinalização intracelular,  e
induzir migração de células neurais e formação das camadas corticais in vitro. Recentemente, os sítios de
ligação aos receptores foram restritos às porções 5 e 6 deste fragmento [33,35] (Modificado de Santana et
al., 2017 [59]). 

Após a ligação da Relina a seus receptores de membrana, ocorre inicialmente

a ativação da  proteína adaptadora  Disabled-1  (Dab1)  por  meio  da fosforilação  de

resíduos específicos de tirosina pela ação das quinases da família Src (SFKs), mais

especificamente Fyn e Src [52,53]. Essas quinases se mantém ativas por meio de um

mecanismo de feedback positivo dependente da proteína Dab1 fosforilada (pDab1)

[53,54]. Uma vez ativada, Dab1 promove então fosforilações sequenciais e ativação de

vários  efetores  downstream,  tais  como a proteína  adaptadora  Crk,  e  as  proteínas

sinalizadoras C3G (GTP exchange factor) e Rap1 (GTPase), envolvidas na inserção

de diferentes moléculas de adesão celular na membrana plasmática dos neurônios

que estão migrando e que permitem interação entre  esses neurônios  e  neurônios

Cajal-Retzius  produtores  da  Relina  [55].  Ainda,  varias  proteínas  que  regulam  a

dinâmica do citoesqueleto e a motilidade celular, tais como Lis1 e Nckβ, também são

ativadas por Crk e Rap1, permitindo assim as mudanças morfológicas (multipolar para

bipolar) requeridas pelos neurônios durante a migração (Figura 4) [56,57].
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Figura 4. Via de sinalização Relina-Dab1 no desenvolvimento cerebral e na vida adulta . (Modificado

de Santana et al., 2017 [59]).

Outra via que é ativada pelo eixo Relina-Dab1 é a via PI3K-Akt-mTOR (ou

apenas mTOR (do inglês mammalian target of rapamycin), seja por meio da proteína

adaptadora Crk que induz fosforilação de Akt,  componente  upstream a  mTOR, ou

diretamente por meio de pDab1 (Figura 4) [54,58,59]. A ativação da via mTOR após a

ligação  a  Relina  a  seus  receptores  participa  tanto  da  arborização  dos  neuritos  e

desenvolvimento dos dendritos [48], como da migração neuronal [60], sendo relevante

para remodelamento do citoesqueleto de actina por ativar as GTPases Cdc42 e Rac1

[59,61]. 

A  duração  da  sinalização  Relina-Dab1  é  regulada  pela  ubiquitinação  e

degradação de pDab1,  pFyn  e  pSrc  por  Cullin  5 (Cul5),  uma E3 ubiquitina  ligase

[60,62]. É muito importante ressaltar um estudo recente e pioneiro que mostrou que o

aumento excessivo da expressão da proteína Cul5 devido a hiperativação da via de

sinalização mTOR (mais especificamente da via mTORC1, mTOR complex 1), leva a

diminuição de pDab1 e pSFKs, ao funcionamento anormal da via Relina-Dab1, e a

migração neuronal  alterada no modelo  animal  do complexo de esclerose tuberosa

(TSC)  e  nos  tubérculos  corticais  de  pacientes  com  a  síndrome [60].  Assim,  esse

estudo mostrou pela primeira vez que existe uma regulação complexa e intercruzada

entre os eixos de sinalização Relina-Dab1 e mTORC1, e que desregulação dessas

sinalizações está envolvida na patofisiologia de uma forma sindrômica de TEA. 
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1.4 Variantes  deletérias  na  Relina  e  transtorno  do  espectro  do

autismo não-sindrômico 

Camundongos  com perda  de  função  em ambos  os  alelos  do  gene  RELN,

conhecidos  como  reeler,  apresentam um fenótipo  caracterizado  por  tremor,  ataxia,

hipoplasia do cerebelo, crescimento anormal de neuritos e desorganização acentuada

da  citoarquitetura  cerebral  (incluindo  laminação  cortical  invertida,  posicionamento

anormal de neurônios, orientação anormal de corpos celulares e fibras) [46]. Por outro

lado, camundongos heterozigotos, embora não apresentem o mesmo fenótipo grave

de tremor e ataxia, também têm algumas anormalidades comportamentais e cerebrais,

como impulsividade, aprendizado associativo deficiente, diminuição da densidade dos

espinhos  dendríticos  de  neurônios  do  córtex  cerebral  e  do  hipocampo,  e  perda

progressiva das células de purkinge no córtex cerebelar [63].

Em humanos, perda de função de ambos os alelos do gene RELN é incomum e

é conhecida por ocasionar uma forma de lisencefalia (perda das circunvoluções do

cérebro)  e  hipoplasia  cereberal,  acompanhada  de  retardo  no  desenvolvimento  e

epilepsia [64]. Variantes deletérias ou potencialmente deletérias em heterozigose no

gene  RELN têm  sido  descritas  associadas  a  diferentes  transtornos

neurocomportamentais como esquizofrenia, epilepsia e TEA [33,46,65]. 

Estudos  de  ligação  genética  em  famílias  com  pacientes  com  TEA

desenvolvidos nas últimas décadas identificaram o locus 7q22, no qual está localizado

o gene  RELN, como o primeiro candidato a conter genes de risco para o transtorno

[66].  Estudos de associação entre variantes polimórficas presentes no gene RELN e

TEA sugeriram a presença de variantes  de risco  neste  gene  [67–73].  Estudos  de

expressão gênica e proteica diferencial  em cérebro  post-mortem de pacientes com

TEA relataram diminuição de expressão da Relina nos pacientes  [33,46,74].  Ainda,

estudos recentes de sequenciamento de exomas completos de pacientes com TEA

revelam a presença de variantes pontuais  potencialmente de perda de função em

RELN em alguns pacientes [19,22,75–77].  

Atualmente  existem  descritas  cerca  de  40  variantes  raras  no  gene  RELN

identificadas  em  pacientes  com  TEA,  a  maior  parte  delas  de  substituição  de

aminoácidos  em  heterozigose  e  herdada  de  pais  sem  o  transtorno  [78].  Até

recentemente ainda não haviam sido realizados estudos que mostrassem que essas

variantes são de fato funcionais e apresentam envolvimento com TEA nos pacientes.

16



Neste ano,  um estudo mostrou que algumas dessas variantes (localizadas em um

motivo  conservado que ocorre  duas vezes em cada repetição da Relina)  levam a

redução da secreção da proteína Relina [79]. Contudo, este estudo não explorou se o

funcionamento da via de sinalização da Relina está de fato comprometido em células

neurais portadoras das variantes e quais as consequências da menor secreção da

Relina para o funcionamento das células [79]. Ainda, os fatos de que a maior parte das

variantes encontradas no gene  RELN nos pacientes com TEA são herdadas, e que

pais  de  pacientes  com  lisencefalia  são  heterozigotos  para  variantes  de  perda  de

função em um dos alelos de RELN, sugerem que as variantes em RELN sozinhas não

sejam suficientes para causar TEA e que um segundo evento de risco, seja genético

ou ambiental, seja necessário para que o transtorno se desenvolva.

1.5 Variantes  potencialmente  deletérias  identificadas  no  gene

RELN em um paciente brasileiro com transtorno do espectro

do  autismo,  hipóteses  de  trabalho  do  presente  estudo  e

modelo experimental 

Por meio do sequenciamento completo do exoma de um grupo de pacientes

brasileiros com TEA não-sindrômico, nosso grupo de pesquisa, em colaboração com o

grupo da Dra. Maria Rita Passos Bueno (Instituto de Biociências da Universidade de

São Paulo - IB-USP), identificou um paciente, denominado F2688, que é heterozigoto

composto para variantes de substituição de aminoácido no exon 48 do gene  RELN:

c.C7538G:p.S2513C  e  c.C7634T:p.A2545V  (GenBank  NM_005045.3),  a  primeira

herdada de sua mãe (heterozigota) e a segunda de seu pai (heterozigoto), os quais

não apresentam TEA. Essas variantes estão presentes em frequências muito baixas

(<0,5%)  nos  diferentes  bancos  de  dados  populacionais,  envolvem  resíduos  de

aminoácidos conservados evolutivamente, e estão localizadas na região da Relina que

se liga a seus receptores (repetição 6; Figura 3). 

Ainda,  cabe ressaltar  que em um estudo prévio realizado por nosso grupo,

identificamos que o  paciente F2688 apresenta  hiperativação da via  de sinalização

mTORC1 (de origem ainda  não  identificada)  em células-tronco  de polpa  de  dente

decíduo (do inglês, stem cells from human exfoliated decidous teeth - SHEDs) [80].

Diversos estudos recentes têm sugerido que um importante mecanismo patofisiológico

associado com a etiologia de uma parcela dos casos TEA envolve disfunção da via de

sinalização mTORC1 [81]. 
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Assim  sendo,  levando  em  conta  as  considerações  discutidas  nos  itens

anteriores,  as hipóteses que orientam este trabalho são as seguintes: i) as variantes

genéticas identificadas em  RELN no paciente F2688 são funcionais, isto é, causam

perda parcial da disfunção da via de sinalização Relina-Dab1 em células neurais, ii)

existe um crosstalk anormal entre as vias de sinalização Relina-Dab1 e mTORC1 nas

células  neurais  do  paciente  F2688,  e  o  hiperfuncionamento  da  via  mTORC1 está

funcionando  como  um  segundo  evento  genético  que  acentua  a  diminuição  da

sinalização  Relina-Dab1.  Para  testar  essas  hipóteses  utilizaremos  como  modelo

experimental  células-tronco  pluripotentes  induzidas  (em  inglês,  induced  pluripotent

stem cells - iPSCs) [82] geradas a partir das SHEDs do paciente F2688, de 5 pacientes

com TEA sem mutação em RELN, e de 5 indivíduos controles (pareados por sexo e

idade com os pacientes). Essas células já haviam sido previamente geradas por nosso

grupo  de  pesquisa,  e  já  haviam  sido  diferenciadas  com  sucesso  em  células

neuroprogenitoras (NPCs) e depois em neurônios (de acordo com protocolo descrito

em [83]).

As iPSCs têm sido consideradas um modelo experimental bastante promissor

para o estudo do TEA por sua capacidade de gerar tipos celulares (NPCs, neurônios,

astrócitos)  relevantes  para  o  transtorno,  de,  quando  geradas  a  partir  de  células

somáticas  de  pacientes,  preservar  o  background genético  dos  pacientes  e  de

representar estágios iniciais do neurodesenvolvimento [84,85]. A utilização das iPSCs

pode apresentar vantagens quando comparada ao uso dos modelos animais, que são

limitados  em  recapitular  transtornos  humanos  comportamentais  complexos  e

multigênicos, e das amostras de cérebros post-mortem de pacientes, que geralmente

permitem o estudo do cérebro em estágios mais tardios da doença [84].

Diferentes trabalhos utilizando iPSCs para estudar tanto formas sindrômicas

como  não-sindrômicas  do  TEA  têm  demonstrado  a  validade  desse  modelo

experimental, identificando fenótipos celulares e moleculares robustos, reprodutíveis e

relevantes  para  TEA  [83,86–89].  Pode-se  citar  o  trabalho  de  Griesi-Oliveira  e

colaboradores (2014), o qual utilizou iPSCs de um paciente com TEA não-sindrômico

portador de translocação  de novo balanceada que interrompe o gene  TRPC6,  que

codifica um canal de Ca2+. Os autores mostram que as células neurais derivadas das

iPSCs desse paciente apresentam alterações morfológicas (como neuritos mais curtos

e menor densidade de espinhos dendríticos),  funcionais (como menor formação de

sinapses glutamatérgicas e menor excitabilidade),  e desregulação da expressão de

genes envolvidos no desenvolvimento e na função neuronal [89]. Em outro estudo,

realizado  com  cultura  neuronal  tridimensional  derivada  de  iPSCs  (organoides
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cerebrais)  de  pacientes  com  TEA  idiopático,  Mariani  e  colaboradores  (2015)

mostraram  expressão  aumentada  de  genes  relacionados  com  proliferação  celular,

diferenciação  neuronal  e  sinaptogênese,  assim  como  hiperprodução  de  neurônios

inibitórios GABAérgicos (resultado do aumento na expressão do gene  FOXG1) nos

pacientes [90]. 
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1.6 Objetivos 

Objetivos gerais:

1. Verificar  se  células  neuroprogenitoras  derivadas  do  paciente  F2688

apresentam disfunção da via de sinalização Relina-Dab1;

2. Verificar  se  células  neuroprogenitoras  derivadas  do  paciente  F2688

apresentam  hiperfuncionamento  da  via  de  sinalização  mTORC1  como

observado nas células-tronco de polpa de dente decíduo;

3. Verificar  se  células  neuroprogenitoras  derivadas  do  paciente  F2688

apresentam  crosstalk  anormal entre as vias de sinalização Relina-Dab1 e

mTORC1. 

Objetivos específicos:

a. Verificar  se  células  neuroprogenitoras  derivadas  do  paciente  F2688

apresentam níveis alterados de expressão do gene  RELN e da proteína

Relina;
b. Verificar  se  células  neuroprogenitoras  derivadas  do  paciente  F2688

apresentam  níveis  alterados  de  expressão  gênica  e  proteica  de

componentes da via de sinalização Relina-Dab1;
c. Verificar  se  células  neuroprogenitoras  derivadas  do  paciente  F2688

apresentam  níveis  alterados  de  expressão  gênica  e  proteica  de

componentes da via de sinalização mTORC1;
d. Caso seja confirmada hiperatividade da via de sinalização mTORC1 nas

células  neuroprogenitoras  derivadas  do  paciente  F2688,  verificar  se  ela

contribui para a disfunção do eixo de sinalização Relina-Dab1;
e. Verificar  se  células  neuroprogenitoras  derivadas  do  paciente  F2688

apresentam migração alterada.
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CAPÍTULO 2 – CONCLUSÕES
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CAPÍTULO 2 – CONCLUSÕES

Em resumo, nossos resultados nos permitiram concluir que: 

1- as variantes raras identificadas no gene RELN no paciente F2688 estão localizadas

em regiões funcionalmente importantes da Relina;

2- células neuroprogenitoras derivadas de iPSCs do paciente F2688 acumulam Relina

no citoplasma e apresentam menos Relina no meio extracelular;

3- células neuroprogenitoras do paciente F2688 apresentam diminuição da atividade

da via de sinalização Relina-Dab1;

4- células neuroprogenitoras do paciente F2688 apresentam aumento da atividade da

via de sinalização mTORC1;

5- existe uma interação alterada entre as vias de sinalização Relina-Dab1 e mTORC1

nas NPCs do paciente  F2688,  e  o  hiperfuncionamento da via  mTORC1 parece

contribuir para a disfunção da via Relina-Dab1 nessas células;

6- células neuroprogenitoras do paciente F2688 apresentam migração alterada.
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RESUMO

O transtorno do espectro do autismo (TEA) constitui um grupo heterogêneo e

altamente  prevalente  de  doenças  do  neurodesenvolvimento.  Análises  genômicas

recentes  têm  revelado  um  grande  número  de  variantes  genéticas  potencialmente

deletérias nos pacientes com TEA, a maioria rara ou privada. Um enorme desafio atual

é determinar quais dentre essas variantes são as que de fato estão envolvidas na

etiologia  do  transtorno  nos  pacientes,  e  quantas  variantes  patogênicas  são

necessárias para a penetrância completa do TEA em cada paciente.  Recentemente,

por meio do sequenciamento completo do exoma de um subgrupo de pacientes com

TEA não-sindrômico - nos quais observamos hiperfuncionamento da via de sinalização

intracelular mTORC1 -  identificamos que um dos pacientes (referido como F2688) é

heterozigoto  composto  para  variantes  de  substituição  de  aminoácidos  raras  e

potencialmente  deletérias  no  gene  RELN.  Este  gene  codifica  Relina,  uma  grande

glicoproteína de matriz extracelular que, por meio da ativação da proteína Dab1 e de

diferentes vias de sinalização intracelular, controla a migração e o posicionamento dos

neurônios,  a  arborização  de  neuritos,  e  o  funcionamento  das  sinapses  em  várias

regiões  do  encéfalo,  tanto  no  desenvolvimento  embrionário  como  na  vida  adulta.

Estudos anteriores já haviam descrito variantes em heterozigose potencialmente  de

perda de função no gene  RELN em pacientes com TEA; contudo, nenhum desses

estudos investigou disfunção da sinalização Relina-Dab1 nos pacientes e, portanto, os

efeitos moleculares e celulares de tais variantes sobre células neurais humanas ainda

são poucos explorados. Neste trabalho, utilizando células neuroprogenitoras (NPCs)

derivadas  de  células-tronco  pluripotentes  induzidas  do  paciente  F2688,  de  outros

pacientes com TEA sem mutação em RELN (n=5) e de indivíduos controles (n=5), nós

descrevemos que as NPCs do paciente F2688 apresentam: i)  disfunção da via de

sinalização Relina-Dab1; ii)  hiperfuncionamento da via de sinalização mTORC1; iii)

crosstalk  anormal  entre  as  vias  de  sinalização  Relina-Dab1 e  mTORC1,  o  qual  é

atenuado com o uso da rapamicina,  um inibidor específico de mTORC1.  Portanto,

nossos resultados sugerem, pela primeira vez, uma relação anormal entre as vias de

sinalização Relina-Dab1 e mTORC1 em TEA não-sindrômico. 
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ABSTRACT

Autism  Spectrum  Disorder  (ASD)  is  a  heterogeneous  and  highly  prevalent

group  of  neurodevelopmental  disorders.  Whole-genome-based  approaches  have

generated catalogues of thousands of rare and potentially deleterious genetic variants

in ASD patients. However, the challenge now is to identify genuine disease-causing/risk

variants among the multitude of variants discovered in each exome/genome and how

many variants are required to cause the disease. Recently, we performed whole-exome

sequencing in a subgroup of ASD patients - in whom we found mTORC1 signaling

hyperfunction – and identified rare and potentially deleterious compound heterozygous

variants in the RELN gene in one patient (called as F2688). The RELN gene encodes

Reelin, a large secreted glycoprotein that controls neuronal migration, layer formation,

neurite outgrowth, and plasticity of synapses in both the developing and the adult brain.

Evidence from previous studies suggests that certain potential loss-of-function variants

in  RELN gene can contribute to ASD susceptibility; however, few studies today have

directly demonstrated impairment of  the Reelin  signal  transduction cascade in ASD

patients and therefore, the molecular and cellular effects of these variants in human

neuronal cells are still poorly explored. Here, by using induced pluripotent stem cells

derived neuronal progenitor cells from F2688 patient, from other ASD patients who do

not carry  RELN disrupting variants (n=5) and from control individuals (n=5), we have

demonstrated that  F2688-derived NPCs show: i)  impaired Reelin-Dab1 signaling;  ii)

overactive  mTORC1  signaling;  iii)  and  abnormal  crosstalk  between  mTORC1  and

Reelin-Dab1  signaling  pathways,  which  it  attenuated  by  rapamycin  (a  specific

mTORC1 inhibitor). Taken together, our results point to an abnormal interplay between

mTORC1 and Reelin-Dab1 networks in nonsyndromic ASD. 
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