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RESUMO 

 

AZZI-NOGUEIRA, D. Os produtos dos genes Tsc1  e Tsc2  em processos 
neurogenerativos. 2016. 125 f. Tese (Doutorado) – Instituto de Biociências, 
Universidade de São Paulo, 2015. 

 

O complexo da esclerose tuberosa (TSC) é uma doença genética que pode 

afetar órgãos específicos de qualquer sistema do organismo humano. Em geral, as 

lesões surgem pela inativação bialélica de um dos genes supressores tumorais 

Tuberous Sclerosis Complex 1 (TSC1) ou 2 (TSC2). Por outro lado, nas regiões corticais 

e subcorticais do cérebro, as lesões decorrentes de falhas de migração neuronal e sua 

arborização podem ser explicadas pela haploinsuficiência de TSC1 ou TSC2. As 

lesões do córtex cerebral apresentam-se comumente com epilepsia refratária, a qual, 

por sua vez, pode se associar a deficiência intelectual e transtornos do 

comportamento. Estes quadros clínicos podem estar presentes em pacientes com 

TSC sem lesão anatômica detectável à ressonância nuclear magnética do crânio.  

As proteínas hamartina ou tuberina, conhecidas também como TSC1 e TSC2, 

são codificadas respectivamente pelos genes TSC1 e TSC2. Elas agem juntas em um 

complexo molecular citosólico que inativa a pequena GTPase Rheb, a qual tem ação 

ativadora da cinase alvo da rapamicina em mamíferos (mTOR), regulando diversos 

processos celulares, como proliferação, diferenciação, crescimento, migração e 

metabolismo. Com a hipótese de que a quantidade de TSC1 ou TSC2 no neurônio 

pode alterar suas funções de forma dependente do estado metabólico, tivemos, 

neste trabalho, o objetivo geral de caracterizar os padrões de expressão e atividade 

de TSC1 e TSC2 em dois modelos de neurodegeneração induzida no camundongo 



XI 

 

adulto e verificar se a redução de quantidade de TSC1 tem efeito sobre a extensão 

da lesão de neurônios dopaminérgicos em modelo de hemiparkinsonismo.  

No primeiro modelo empregado, cinco estruturas encefálicas de 

camundongos submetidos a dieta hiperlipídica mostraram alteração da quantidade 

de RNAm de Tsc1 e/ou Tsc2 ou sinais de estresse oxidativo. A redução de 

transcritos de Tsc1 e Tsc2 no córtex cerebral foi dependente de jejum realizado 

imediatamente antes da eutanásia. No córtex cingulado, houve evidência de estresse 

oxidativo. O aumento específico de RNAm foi observado no hipocampo (Tsc1 e 

Tsc2) e no estriado e hipotálamo (Tsc1), embora de forma independente do jejum, 

sugerindo se tratar de alterações relacionadas à dieta hiperlipídica. 

No modelo de hemiparkinsonismo, camundongos adultos submetidos a 

injeção intracerebral de 6-hidroxidopamina apresentaram redução da quantidade 

total de proteína S6 no lado encefálico tratado quando comparado ao segmento 

contralateral (p =0,004, r=0,8795; teste de Pearson, IC: 95%), sem alteração de 

TSC1 ou TSC2. Em análises de imunoperoxidase do encéfalo, descrevemos, de 

forma independente da lesão, a expressão de TSC1 no estriado, núcleos 

entopeduncular e arqueado e de TSC2 no tálamo e hipotálamo. 

Com o objetivo de obter um modelo de camundongo sem expressão pós-

natal de Tsc1 em várias regiões encefálicas, de forma independente do tipo celular, 

realizamos cruzamentos entre uma linhagem de camundongo transgênico em que o 

gene Tsc1 contém sequências lox nos íntrons 16 e 18 e outra linhagem com Tsc1 

tipo-selvagem (WT) em homozigose e o transgene para expressão da recombinase 

Cre em fusão ao domínio de ligação ao ligante do receptor de estrógeno humano 

(ESR1) sob o controle de expressão do promotor de ubiquitina C (UBC). Em F1, 

obtivemos camundongos portadores do transgene UBC-CreESR1 e heterozigotos 
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para Tsc1 (Tsc1WT/Flox). Em F2, entre os animais homozigotos Tsc1Flox/Flox (N = 153) 

gerados por retrocruzamento, nenhum era portador do transgene (Nesperado = 85; 

Nobservado = 0; Χ2 = 348,185; p < 0,0001) É possível que o segmento genômico em 

que houve inserção do vetor lentiviral que carrega o transgene UBC-CreESR1 esteja 

ligado ao loco de Tsc1 no cromossomo 2 do camundongo, segregando juntos. O 

tratamento com 4-hidroxitamoxifeno de animais heterozigotos e portadores do 

transgene aumentou a quantidade de TSC1 no estriado (p < 0,05) e o cerebelo não 

apresentou alteração. É possível que mecanismos transcricionais ou traducionais, 

funcionais no estriado, tenham favorecido o aumento de TSC1 de forma 

dependente de 4-hidroxitamoxifeno. 
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ABSTRACT 

 

AZZI-NOGUEIRA, D. Tsc1  and Tsc2  gene products in neurodegenerative 

processes. 2016. 125  f. Tese (Doutorado) – Instituto de Biociências, Universidade 

de São Paulo, 2015. 

Tuberous sclerosis complex (TSC) is a genetic disorder that can affect any 

specific organs. In general, lesions are caused by biallelic inactivation of the tumor 

suppressor genes Tuberous Sclerosis Complex 1 (TSC1) or 2 (TSC2). On the other 

hand, in cortical and subcortical brain regions, lesions associated with neuronal 

migration and arborization failures can be explained by TSC1 or TSC2 

haploinsufficiency. Brain cortical lesions commonly cause refractory epilepsy, which, 

in turn, may be associated with intellectual disabilities and behavioral disorders. 

These medical conditions may be present in TSC patients without detectable 

anatomic lesion on magnetic resonance images. 

TSC1 and TSC2 genes encode hamartin and tuberin, also known as TSC1 

and TSC2, respectively. They act together in a cytosolic molecular complex that 

inactivates small GTPase Rheb, which is a mammalian target of rapamycin (mTOR) 

activator, regulating diverse cellular processes such as proliferation, differentiation, 

growth, migration and metabolism. With the hypothesis that the amount of TSC1 or 

TSC2 in the neuron can change its function depending on the metabolic state, the 

overall objective of this study was to characterize TSC1 and TSC2 expression 

patterns and activity in two mice models of induced neurodegeneration; and check 

whether TSC1 reduction changes dopaminergic neurons damage extent in  a 

hemiparkinsonins model. 
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For the first model, five brain structures from mice fed with high fat diet 

showed alterations in Tsc1 and/or Tsc2 mRNA, or oxidative stress signals. 

Reduction of Tsc1 and Tsc2 transcripts in the cerebral cortex was dependent on 

fasting performed immediately prior to euthanasiaThere was evidence of oxidative 

stress in the cingulate cortex. Increase in mRNA was observed in the hippocampus 

(Tsc1 and Tsc2) and striatum and hypothalamus (Tsc1), although independent of the 

fasting, suggesting that this effect is related to the high fat diet. 

In hemiparkinsonism model, adult mice subjected to intracerebral injection 

of 6-hydroxydopamine had decreased levels of S6 in the brain treated side compared 

to the contralateral segment (p = 0.004, r = 0.8795; Pearson test, CI: 95 %), without 

alterations in TSC1 nor TSC2. Using imunoperoxidase analysis, we described TSC1 

expression in the striatum, entopeduncular and arcuate nuclei, and TSC2 in the 

thalamus and hypothalamus, independently from the 6-OHDA lesion.  

To obtain a mouse model without TSC1 postnatal expression in different 

brain regions, independently of the cell type, we performed crosses between 

transgenic mouse strain in which the Tsc1 gene contains lox sequences in introns 16 

and 18 and strain with Tsc1 wild-type (WT) and the transgene for expression of Cre 

recombinase fused to the binding domain of the human estrogen receptor (ESR1) 

ligand, controlled by ubiquitin C (UBC) promoter expression. In F1, we obtained 

mice carrying the transgene UBC-CreESR1 and heterozygous for Tsc1 (Tsc1WT/flox). 

In F2, among animals homozygous Tsc1Flox/Flox (N=153) generated by backcrossing, 

none was carrying the transgene (NExpected = 85; Nobserved = 0; Χ2 = 348.185, p 

<0.0001) It is possible that the genomic segment containing the lentiviral vector 

insertion bearing UBC-CreESR1 transgene is linked to the TSC1 region on mouse 

chromosome 2, and they segregate together.  
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Treatment with 4-hydroxytamoxifen in animals heterozygous and positive 

for the transgene showed increased TSC1 in the striatum (p <0.05), while there was 

no change in the cerebellum. It is possible that transcriptional or translational 

functional striatum mechanisms favored TSC1 increasing, in a 4-hydroxytamoxifen-

dependent manner. 
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PREFÁCIO 

 

O complexo da esclerose tuberosa (TSC, Tuberous Sclerosis Complex) é uma 

doença genética de herança autossômica dominante, caracterizada por lesões que 

afetam comumente o cérebro, os rins, o coração, a retina, a pele e os pulmões 

(CRINO et al., 2006; HYMAN; WHITTEMORE, 2000). Afeta um a cada 6.000 

indivíduos (OSBORNE et al., 1991). As lesões corticais e subcorticais do cérebro 

apresentadas pelos pacientes com TSC – denominadas tuberosidades corticais e 

heterotopias neuronais – originam-se no desenvolvimento embrionário e não 

apresentam crescimento pós-natal, sendo consideradas hamártias. As demais lesões 

do cérebro e outros órgãos são hamartomas e apresentam características celulares 

em comum, como a perda do controle sobre o crescimento, a proliferação e a 

diferenciação celular.  

O TSC ocorre devido a mutações em um de dois genes supressores de tumor, 

TSC1 [Tuberous Sclerosis Complex 1, cromossomo 9q34.1 humano, 

(SLEGTENHORST, VAN et al., 1997)] ou TSC2 [Tuberous Sclerosis Complex 2, 

cromossomo 16p13.3 humano, (EUROPEAN CHROMOSOME 16 TUBEROUS 

SCLEROSIS CONSORTIUM, 1993)], que codificam, respectivamente, para as 

proteínas hamartina e tuberina, também conhecidas como TSC1 e TSC2. Estas 

proteínas interagem entre si, formando um heterodímero (NELLIST et al., 1999; 

PLANK et al., 1998). Os hamartomas observados em pacientes com TSC 

apresentam perda funcional de TSC1 ou TSC2, pela inativação bialélica de TSC1 ou 

TSC2, respectivamente (CRINO et al., 2006). 

Estudos em Drosophila melanogaster e camundongos recapitularam o 

descontrole do crescimento, proliferação e diferenciação celular por perda de função 
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dos genes ortólogos de TSC1 ou TSC2 e revelaram que o complexo proteico TSC1-

TSC2 inibe mTOR (mammalian Target Of Rapamycin), um regulador central da síntese 

proteica (GAO et al., 2002; INOKI et al., 2002; RADIMERSKI et al., 2002) ao 

reprimir a pequena GTPase Rheb [Ras-homolog enriched in brain, (INOKI; LI; et al., 

2003; SAUCEDO et al., 2003; TEE et al., 2005; ZHANG et al., 2003)]. A partir 

desses relatos, o heterodímero TSC1-TSC2 passou a ser mais amplamente 

pesquisado em áreas como Oncologia (BARNES et al., 2010; BHATIA et al., 2009; 

HABIB, SAMY L. et al., 2008; HENSKE, 2003; HUANG et al., 2009; JOZWIAK, 

2006; KOBAYASHI et al., 1999; LEVINE; PUZIO-KUTER, 2010; MIEULET; 

LAMB, 2010; POTTER et al., 2003; PRESNEAU et al., 2009; ROSNER et al., 

2006; TOKER, 2008; VEELEN, VAN et al., 2011; WOUTERS; KORITZINSKY, 

2008; ZACHAREK et al., 2005; ZONCU et al., 2011), Metabolismo (GAO et al., 

2002; HAISSAGUERRE et al., 2014; INOKI et al., 2006; INOKI; ZHU; et al., 

2003; JEWELL et al., 2013; LEE, C. et al., 2007; MIEULET; LAMB, 2010; 

SLEGTENHORST, VAN et al., 2004; TOMASONI; MONDINO, 2011; WU; 

ZHOU, 2007) e Imunologia (BYLES et al., 2013; O’BRIEN et al., 2011; 

PRABOWO et al., 2013).  

No presente trabalho, avaliamos os produtos dos genes Tsc1 e Tsc2 em dois 

modelos animais relacionados à neurodegeneração. A tese está apresentada em três 

capítulos. O primeiro introduz as proteínas TSC1 e TSC2 e suas funções celulares. 

O segundo capítulo versa sobre a expressão dos genes Tsc1 e Tsc2 em animais 

submetidos a dieta hiperlipídica, e o terceiro trata da expressão das proteínas de 

interesse em modelo animal de hemiparkinsonismo. 
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CAPÍTULO 1. TSC1 e TSC2 – Expressão, funções e  

envolvimento em patologias 

1.1.  AS PROTEÍNAS TSC1 E TSC2 

Hamartina (TSC1) e tuberina (TSC2) são proteínas citosólicas codificadas pelos 

genes TSC1 (cromossomo 9q34 humano; gene ortólogo Tsc1 no cromossomo 2 de 

camundongo) e TSC2 (cromossomo 16p13.3 humano; gene ortólogo Tsc2 no 

cromossomo 16 de camundongo), respectivamente (EUROPEAN CHROMOSOME 16 

TUBEROUS SCLEROSIS CONSORTIUM, 1993; SLEGTENHORST, VAN et al., 

1997).  

TSC1 e TSC2 formam um complexo heterodimérico citosólico, o qual controla 

diversas funções celulares (PLANK et al., 1998). Essas proteínas não são parálogas e 

apresentam pouca similaridade com outras proteínas. TSC1 possui um domínio de 

ligação a TSC2 e um domínio coiled-coil. TSC2 possui um domínio de ligação a TSC1 e um 

domínio GAP [GTPase Activating Protein, Figura 1; (HUANG; MANNING, 2008)]. TSC1 

estabiliza TSC2, impedindo a sua degradação por poliubiquitinação (BENVENUTO et 

al., 2000; CHONG-KOPERA et al., 2006; HODGES et al., 2001; NELLIST et al., 2001).  

Figura 1. Domínios funcionais de TSC1 e TSC2, com números representando resíduos de aminoácidos 

na proteína ortóloga humana. Abreviaturas: T2BD: domínio de ligação a TSC2; T1BD: domínio de 

ligação a TSC1; Coil: domínio coiled-coil; GAP: domínio GAP. Retirado de (HUANG; MANNING, 

2008). 
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Em 2007, Nakashima e colaboradores observaram que a proteína TBC1D7 (Tre2-Bub2-

Cdc16 1 Domain family, member 7) coimunoprecipita com o complexo TSC, através de uma 

interação molecular com TSC1 (NAKASHIMA et al., 2007). Recentemente, foi 

demonstrado que essa proteína, de fato, é um componente estável e ubíquo do complexo 

TSC, agora denominado complexo TSC-TBC1D7 (DIBBLE et al., 2012; GAI et al., 

2016; QIN et al., 2016; SANTIAGO LIMA et al., 2014). Sua ligação ao complexo é 

independente do estado nutricional da célula, indicando que ela é componente estável do 

complexo e não apenas um modulador transitório (DIBBLE et al., 2012). Análises 

recentes indicaram que os aminoácidos 936 a 977 de TSC1 são necessários e suficientes 

para sua ligação a TBC1D7 em resíduos codificados pelos éxons 4 e 5 do gene que a 

expressa (SANTIAGO LIMA et al., 2014). Análises de cristalografia indicam que TSC1 

forma homodímeros através de ligações entre esses aminoácidos, que fazem parte do 

domínio coiled coil, e é nessa região que ocorre também a ligação com TBC1D7. Essa 

estrutura molecular, então, contribuiria para a estabilização do complexo TSC como um 

todo (GAI et al., 2016; QIN et al., 2016). Embora investigado, não se encontraram 

mutações no gene TBC1D7 causadoras de TSC (DIBBLE et al., 2012). Sabe-se, no 

entanto, que mutações neste gene estão associadas com déficits intelectuais e 

comportamentais e macrocefalia (ALFAIZ et al., 2014; CAPO-CHICHI et al., 2013).  

1.2.  ENVOLVIMENTO DE TSC1 E TSC2 EM VIAS CELULARES 

Hoje, são conhecidas diversas vias de sinalização das quais o complexo TSC1-

TSC2-TBC1D7 participa, convergindo a um ponto central de regulação da síntese 

proteica na célula (DIBBLE et al., 2012; HUANG; MANNING, 2008). Aqui, serão 

resumidas as vias que são reguladas por TSC1-TSC2 (downstream) e, depois, as vias que 

são reguladoras desse complexo (upstream). 
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A proteína mTOR (mammalian Target Of Rapamycin) é uma cinase que participa de 

dois complexos, 1 e 2, que são funcionalmente distintos, denominados respectivamente 

mTORC1 e mTORC2 (LAPLANTE; SABATINI, 2012). Hoje, a função mais bem 

esclarecida do complexo TSC1-TSC2-TBC1D7 é o controle indireto sobre mTORC1 

(mTOR Complex 1), o qual é extensivamente reconhecido por seu papel fundamental em 

processos relacionados à proliferação celular através da progressão do ciclo celular e em 

processos anabólicos que levam ao crescimento celular, como a biossíntese de 

macromoléculas e a inibição da autofagia, importantes em condições fisiológicas e em 

doenças diversas, como obesidade, câncer, diabetes e neurodegeneração [revisto por 

(LAPLANTE; SABATINI, 2012)]. 

Entre vários, os componentes mais bem estabelecidos de mTORC1 são as 

proteínas mTOR, raptor, pras40, deptor, mLST8, tti1/tel2 (LAPLANTE; SABATINI, 

2012). A falta de inibição de mTORC1 causa a fosforilação das proteínas-alvo S6K1 e 

S6K2 (cinases da proteína ribossomal S6; denominadas em conjunto como S6Ks) e 4E-

BP1 e 4E-BP2 [ligantes do fator 4E iniciador da tradução em eucariotos, eiF4E; (HAY; 

SONENBERG, 2004)]. A fosforilação de S6Ks ativa estas cinases, o que leva ao 

aumento da biogênese de RNAm e à iniciação e elongação traducional. A fosforilação de 

4E-BPs configura o fator eiF4E a uma forma pró-traducional. Essas constituem juntas 

importante mecanismo para ativação global da síntese proteica em eucariotos, mediada 

por mTORC1 (MA; BLENIS, 2009). 

mTORC1 é diretamente ativado pela pequena GTPase Rheb (Ras-homolog enriched 

in brain). TSC2, com sua atividade GAP, promove a hidrólise de GTP a GDP associado a 

Rheb, inativando-a e, desta forma, inibindo mTORC1 (INOKI; LI; et al., 2003). Isso 

significa que a atividade do complexo TSC1-TSC2-TBC1D7 mantém a célula em 

condições quiescentes e de pouco crescimento. Assim como TSC1 (BENVENUTO et al., 

2000; CHONG-KOPERA et al., 2006; HODGES et al., 2001; NELLIST et al., 2001), 
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TBC1D7 é necessário para a regulação de mTORC1 por TSC2 através de Rheb 

(DIBBLE et al., 2012; GAI et al., 2016; QIN et al., 2016). Por causa da necessidade de 

Rheb para regulação de mTORC1 por TSC2, o complexo TSC1-TSC2-TBC1D7 é 

também denominado Rhebulator. A co-localização de mTOR, Rheb e do complexo 

TSC1-TSC2-TBC1D7 com marcadores lisossomais indica que a inibição de mTORC1 

pelo complexo ocorre no lisossomo e que a fosforilação de TSC2 mediada por AKT 

causa sua dissociação desta organela. [Figura 2, (DIBBLE et al., 2012; MENON et al., 

2014; ZHENG et al., 2014)]. 

 

 

Figura 2. Modelo Rheb-Rhebulator da ativação de mTORC1 por fatores de crescimento. mTOR, Rheb e 

o complexo TSC1-TSC2-TBC1D7 estão co-localizados na superfície lisossomal. Estímulos de fatores de 

crescimento induzem a fosforilação do complexo TSC1-TSC2-TBC1D7, causando sua dissociação do 

lisossomo. Essa dissociação impede então a interação entre TSC2 e Rheb, inibindo assim a regulação 

negativa do complexo TSC1-TSC2-TBC1D7 sobre mTORC1. Retirado de (ZHENG et al., 2014). 

 

O segundo complexo de mTOR, mTORC2 (mTOR Complex 2), tem suas funções 

menos esclarecidas. É composto, entre outras proteínas, por mTOR, rictor, mSin1, 

protor 1/2, deptor, mLST8 e tti1/tel2 (LAPLANTE; SABATINI, 2012). Regula o 

citoesqueleto, o metabolismo e a sobrevivência celulares e responde a sinais de fatores de 
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crescimento (COTA, 2014; DADA et al., 2008; DAVID, 2011; GONCHAROVA et al., 

2011; SACI et al., 2011). Esse complexo controla cinases, como a família AKT de cinases 

de serina e treonina (AKT), SGK-1 (Serum and Glucocorticoid-induced protein Kinase 1) e 

PKCα (Protein Kinase C-α) (GARCÍA-MARTÍNEZ; ALESSI, 2008; OH; JACINTO, 

2011; YAN et al., 2008). O complexo TSC1-TSC2 ativa e se associa fisicamente com 

mTORC2 (HUANG et al., 2008). Sendo um regulador de mTORC1 e mTORC2, TSC1-

TSC2 tem grande potencial como fator participante dos processos regulados por ambos 

os complexos, fisiológicos e patológicos. 

TSC1-TSC2-TBC1D7 intersecta vias diversas, integrando diferentes sinais, 

culminando na regulação da atividade de outras proteínas de acordo com o contexto 

metabólico da célula, como em alguns exemplos apresentados a seguir e ilustrados na 

Figura 3 (LIPTON; SAHIN, 2014). A ativação de algumas vias metabólicas, como as de 

AMPK (cinase proteica ativada por monofosfato de adenosina, AMP), cinase de 

fosfatidilinositol (PI3K) e AKT, reflete o estado nutricional da célula através da 

disponibilidade de hormônios e fatores de crescimento como insulina, aminoácidos como 

leucina e da razão entre as concentrações molares de AMP/ATP (ATP, trifosfato de 

adenosina). AKT, um dos principais reguladores de TSC2, fosforila-a em dois sítios 

(Ser939 e Thr1462) e inibe sua ação (INOKI et al., 2002; MANNING et al., 2002). É 

interessante que a ativação de AKT por mTORC2 não é necessária para a regulação de 

mTORC1 exercida por TSC2 (GUERTIN et al., 2006). Em condições de privação 

energética, o aumento dos níveis de AMP em relação aos de ATP ativam AMPK, a qual 

fosforila TSC2 nos sítios Thr1271 e Ser1387, ativando-a e, desta forma, reprime 

mTORC1, inibindo o anabolismo celular (INOKI; ZHU; et al., 2003). A fosforilação de 

TSC2 por AMPK favorece a atividade cinásica de GSK3β (Glycogen Synthase Kinase 3β) 

também sobre TSC2, de forma regulada por Wnt [WinNgless-Type, (INOKI et al., 2006)]. 

De maneira indireta através de AMPK, TSC2 é ativado por ATM (Ataxia-Telangiectasia 



 7 

 

Mutated) em resposta ao aumento de espécies reativas de oxigênio. Em decorrência, há 

aumento de autofagia pela inibição de mTORC1 (ALEXANDER et al., 2010). Por outro 

lado, de forma independente de AMPK, sob condições de hipóxia, a ação inibitória de 

TSC2 sobre mTORC1 é dependente de REDD1 (Regulated in the Development and DNA 

damage response 1), a qual recruta proteínas reguladoras 14-3-3, liberando TSC2 para 

exercer sua atividade repressora sobre Rheb (BRUGAROLAS et al., 2004; DEYOUNG 

et al., 2008).  

 

 
Figura 3. Vias que interceptam os complexos TSC1-TSC2-TBC1D7, mTORC1 e mTORC2, integrando 

sinais nutricionais, de fatores de crescimento, de citocinas e outros para agir sobre diversas respostas 

celulares cruciais, como autofagia e síntese proteica. Abreviações: RTKs: receptor tyrosine kinases; TrkB: 

tyrosine receptor kinase B; mGluRs: metabotropic glutamate receptors; NMDA-R: N-methyl-D-aspartate receptor; 

PGC-1a: peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha. Em verde, proteínas codificadas por 

genes ligados a doenças humanas. Retirado de (LIPTON; SAHIN, 2014). 
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Assim como TSC2, TSC1 é regulada por diferentes vias (Figura 3). A citocina 

TNFα (Tumor Necrosis Factor-α), por exemplo, inibe TSC1 por sua fosforilação por IKKβ 

(cinase ß do inibidor de NFκB) em Ser487 e Ser511. A via de NFκB está envolvida em 

processos inflamatórios incluindo angiogênese (LEE et al., 2008; LEE, D.-F. et al., 2007). 

Anteriormente, o aumento da expressão de alguns fatores da resposta inflamatória havia 

sido demonstrado em lesões cerebrais (tuberosidades corticais) de pacientes com TSC 

(BOER et al., 2010), embora esses componentes e a morte celular nessas lesões estejam 

diretamente relacionados à epilepsia dos pacientes (IYER et al., 2014). Por outro lado, 

camundongos com nocaute condicional de Tsc1 em células que expressam GFAP não 

apresentam crises convulsivas mas têm, na quarta semana pós-natal, um aumento da 

expressão de fatores envolvidos em processo inflamatório no cérebro (ZHANG et al., 

2015). TSC1 e TSC2 são necessárias para uma resposta completa contra o estresse do 

retículo endoplasmático, o que sugere papel dessas proteínas na resposta a proteínas mal 

dobradas e sobrevivência celular (KANG et al., 2011). 

A grande maioria dos sinais conhecidos que converge para TSC1-TSC2 resultam 

na regulação de mTORC1. De forma geral, em situações propícias ao crescimento celular 

e maior consumo energético, o complexo TSC1-TSC2-TBC1D7 é inibido. Quando há 

estresse oxidativo ou carência nutricional, este complexo é ativado e inibe mTORC1, 

com consequente inibição da síntese proteica global e aumento da autofagia. Dessa forma, 

níveis de aminoácidos são mantidos para a síntese regulada de proteínas-chave para a 

sobrevivência da célula, até haver mudança do ambiente e recuperação das condições 

nutricionais (HUANG; MANNING, 2008, 2009; LAPLANTE; SABATINI, 2012; 

LIPTON; SAHIN, 2014).  

É possível que outros efetores diferentes de mTORC1 sejam controlados por 

TSC1-TSC2-TBC1D7. Estudos mostraram que complexos CDK-ciclinas fosforilam 

TSC1 e TSC2. Sabe-se que TSC1-TSC2 mantém células em estado quiescente através da 
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distribuição de p27 ao núcleo celular em associação física com TSC2 (ROSNER et al., 

2004, 2007). Além disso, TSC1 e TSC2 interagem direta e indiretamente com elementos 

do citoesqueleto (GONCHAROVA et al., 2004; HADDAD et al., 2002; LAMB et al., 

2000; LARSON et al., 2010). 

1.3.  EXPRESSÃO ENCEFÁLICA DE TSC1 E TSC2 

Desde a sua identificação e caracterização, a expressão dos genes humanos TSC1 

e TSC2 e de seus ortólogos Tsc1 e Tsc2 em ratos e camundongos foi estudada no sistema 

nervoso central (SNC) por grupos de pesquisa diversos. Esses estudos variaram quanto 

ao seu objeto de análise: proteína (hamartina ou tuberina) ou transcritos/RNAm (TSC1 

ou TSC2 para humanos e Tsc1 ou Tsc2 para roedores); e nas técnicas utilizadas: 

imunocitoquímica e Western blot (proteína), hibridização in situ e Northern blot 

(transcritos). A seguir, são apresentados dados para os três organismos e regiões do 

sistema nervoso, oriundos desses trabalhos e do banco de dados de expressão gênica para 

camundongo, GXD (“Gene Expression Database (GXD)”, [S.d.]; SMITH et al., 2014). 

São citados resultados obtidos tanto sobre proteínas como RNAm. 

ENCÉFALO TOTAL 

Na ocasião da identificação e caracterização dos genes TSC1 e TSC2, transcritos 

de ambos os genes foram observados em lisados de encéfalo humano adulto 

(EUROPEAN CHROMOSOME 16 TUBEROUS SCLEROSIS CONSORTIUM, 1993; 

SLEGTENHORST, VAN et al., 1997). A região analisada, no entanto, não foi 

especificada. Em 2001, Murthy e colaboradores mostraram a expressão de TSC1 e TSC2 

em diversos tecidos derivados de autópsias humanas e de ratos em diferentes estágios do 

desenvolvimento (MURTHY et al., 2001). O sistema nervoso central, ao contrário de 

outras regiões, não apresentou expressão mais baixa de TSC1 e TSC2 em adultos quando 
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comparados a embriões ou recém-nascidos. Em lisados cerebrais de ratos no décimo 

nono dia embrionário (E19), primeiro dia pós-natal (P1), P6, P10, P15 e P30 e no adulto, 

altos níveis de TSC2 foram observados, assim como para TSC1 em E19, P1, P6 e no 

adulto. Empregando-se outros anticorpos, elevada expressão de TSC2 foi observada em 

encéfalo humano e de ratos (FUKUDA et al., 1999). Alta expressão foi também 

observada em lisados do embrião inteiro, em E13, e da cabeça e torso em E16 

(MURTHY et al., 2001). Nestes casos, porém, deve-se considerar o resultado como 

expressão global dessas áreas, não sendo possível distinguir a expressão cerebral. Em 

ratos, além dos níveis de expressão de TSC1 e TSC2 por Western blot, foi também 

analisada a distribuição celular dessas proteínas por imunoistoquímica.  O neuroepitélio 

de embriões em E13 e E16 foi fracamente marcado pelos anticorpos anti-TSC1 e anti-

TSC2. Em E19, a expressão foi consideravelmente aumentada com padrões de expressão 

similares para as duas proteínas. Neste estágio, TSC1 e TSC2 foram encontradas no 

sistema nervoso periférico e central, estando presente também nos gânglios de nervos 

cranianos (MURTHY et al., 2001). 

TELENCÉFALO 

Em 1995 e 1996, Geist e colaboradores observaram, durante o desenvolvimento 

de ratos, transcritos de Tsc2 ou a proteína TSC2 no telencéfalo de animais em E11 

(RNAm), E13 (RNAm e proteína), E15 (RNAm) e E17 [proteína; (GEIST; GUTMANN, 

1995; GEIST et al., 1996)].  

Em camundongos adultos, foi demonstrada a expressão de TSC1 e TSC2 em 

lisados de telencéfalo total (GUTMANN et al., 2000). Menchine e colaboradores 

observaram, em 1996, transcritos de TSC2 em neurônios piramidais, células ependimárias 

e plexo coroide oriundos de tecidos de autópsias humanas em idades diversas 
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(MENCHINE et al., 1996). Plank e colaboradores observaram TSC1 e TSC2 em 

neurônios corticais humanos, mas não em astrócitos (PLANK et al., 1999). 

Transcritos do gene Tsc2 são expressos em células mitrais do núcleo olfatório 

anterior de ratos (GEIST; GUTMANN, 1995; GEIST et al., 1996). Nesta mesma 

estrutura, foi observada TSC2 com padrão de marcação neuronal (GEIST et al., 1996). 

Transcritos de Tsc2 também são expressos em animais adultos, no córtex piriforme, um 

dos componentes do córtex olfatório primário (GEIST; GUTMANN, 1995; GEIST et 

al., 1996). 

Em humanos, foi observada alta expressão de transcritos e proteína de TSC2 no 

córtex cerebral adulto  (GEIST; GUTMANN, 1995; MIZUGUCHI et al., 1996). Kerfoot 

e colaboradores (1996) relataram expressão de TSC2 e do transcrito em células piramidais 

corticais, especialmente naquelas localizadas nas camadas intermediárias da estrutura. 

Quando substâncias branca e cinzenta corticais foram comparadas, a segunda apresentou 

níveis significativamente mais elevados de TSC2 (FUKUDA et al., 1999; MIZUGUCHI 

et al., 1996). A expressão cortical de TSC2 aumentou com a idade dos indivíduos (fetos 

na décima-terceira e vigésima-segunda semanas gestacionais, no neonato e no adulto de 

18 anos) e foi maior do que no cerebelo e medula espinal (MIZUGUCHI et al., 1996).  

Há relatos de baixa expressão de TSC1 e TSC2 no córtex embrionário humano até o fim 

da gestação, período no qual seus níveis aumentam (JOHNSON et al., 1999). Em 1997, 

dois grupos observaram alta expressão de TSC2 em pericários e processos neuronais do 

córtex cerebral humano e menor expressão em astrócitos do mesmo tecido 

(MIZUGUCHI et al., 1997; WIENECKE et al., 1997). Células gliais positivas para TSC2 

foram também encontradas na substância branca (MIZUGUCHI et al., 1997). TSC1 foi 

identificado em lisados de lobo frontal humano (JOHNSON et al., 1999). Johnson e 

colaboradores (1999) observaram também TSC1 e TSC2 em neurônios corticais e células 

Cajal-Retzius, produtoras de reelina e importantes reguladoras do desenvolvimento 
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cortical. Foram analisados tecidos humanos desde a vigésima semana gestacional até o 

oitavo ano pós-natal, mas os autores não especificaram a idade em que ocorreu esse 

achado. 

Já no córtex cerebral de ratos e camundongos, transcritos de Tsc2 e a proteína 

TSC2 foram encontrados, porém em menor proporção do que em outras áreas, como o 

cerebelo (GEIST; GUTMANN, 1995; GEIST et al., 1996). Por imunoistoquímica, foi 

observado um padrão de marcação neuronal para TSC2, algumas vezes em neurônios 

piramidais (FUKUDA et al., 1999; GEIST et al., 1996). TSC1 e TSC2 foram também 

localizadas por imunoistoquímica em córtex cerebral de ratos adultos (MURTHY et al., 

2001).  

FORMAÇÃO HIPOCAMPAL 

Foi mostrado que, em ratos adultos, as camadas hipocampais do corno de 

Ammon (CA), CA1, CA2, CA3, além do giro denteado, expressam transcritos de Tsc2 e a 

proteína TSC2 (KERFOOT et al., 1996). Células granulares da formação hipocampal são 

positivas tanto para TSC1 quanto para TSC2 (MURTHY et al., 2001). No giro cingulado 

observou-se o transcrito de Tsc2 (GEIST; GUTMANN, 1995; GEIST et al., 1996). Em 

humanos, neurônios piramidais e células granulares da formação hipocampal são também 

positivos para TSC1 e TSC2 (JOHNSON et al., 1999). 

EMINÊNCIA GANGLIONAR, AMÍDALA E NÚCLEOS BASAIS 

Transcritos de TSC1 e TSC2 foram observados na eminência ganglionar, amídala 

e núcleos basais (“Gene Expression Database (GXD)”, [S.d.]; SMITH et al., 2014). 

TSC1 e TSC2 foram detectadas em neurônios da zona de diferenciação dos 

núcleos basais, em ratos em E19 (MURTHY et al., 2001). Em humanos, foram 

observadas em áreas profundas dessa estrutura (JOHNSON et al., 1999). 
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DIENCÉFALO E MESENCÉFALO 

Transcritos de TSC1 e TSC2 foram observados no tálamo e no hipotálamo 

(“Gene Expression Database (GXD)”, [S.d.]; SMITH et al., 2014). TSC1 e TSC2 foram 

observadas em neurônios talâmicos, por imunoistoquímica (JOHNSON et al., 1999). 

ROBOENCÉFALO / TRONCO ENCEFÁLICO 

Durante o desenvolvimento de ratos, especificamente em E15, transcritos de Tsc2 

são expressos no roboencéfalo, e esta expressão aumenta gradativamente com a 

formação do cerebelo (GEIST; GUTMANN, 1995). Em cerebelos de fetos humanos, 

foram encontrados altos níveis de TSC1 e TSC2 (MURTHY et al., 2001). 

Em 1996, Mizuguchi e colaboradores mencionaram que os níveis de expressão de 

TSC2 no cerebelo humano eram baixos, como citado anteriormente (MIZUGUCHI et al., 

1996). Em trabalho apresentado no ano seguinte, mostraram imagens com marcação 

evidente para TSC2 em células de Purkinje (MIZUGUCHI et al., 1997). Outros trabalhos 

com humanos mostram a expressão cerebelar de TSC2, especificamente na camada 

molecular, onde se encontram processos neuronais (marcação difusa); em células da 

camada granular (marcação perinuclear), células em cesta e em células de Purkinje 

(JOHNSON et al., 1999; KERFOOT et al., 1996; MIZUGUCHI et al., 1997; 

WIENECKE et al., 1997). Células de Purkinje humanas expressam também TSC1. 

Neurônios denteados do cerebelo são citados ainda como positivos para TSC1 e TSC2  

(JOHNSON et al., 1999). 

Por Western blotting foi observada, em cerebelo humano adulto, alta expressão 

tanto de TSC1 quanto de TSC2 (MURTHY et al., 2001).  

Em ratos e camundongos, o cerebelo foi a área que apresentou mais alta 

expressão de transcritos de Tsc2 e TSC2, especialmente em células de Purkinje (GEIST; 

GUTMANN, 1995; GEIST et al., 1996). Em células granulares cerebelares foi 
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identificado somente o transcrito. Núcleos cerebelares foram positivos para TSC1 e 

TSC2, em ratos no período pós-natal e adultos (MURTHY et al., 2001). 

Células de Purkinje de roedores expressam também TSC1 (GEIST; GUTMANN, 

1995). No entanto, foram encontradas diferenças na distribuição subcelular de TSC1 e 

TSC2 no cerebelo adulto. Enquanto TSC2 localizou-se principalmente na área 

perinuclear de células de Purkinje, TSC1 foi observada também em fibras do estrato 

molecular, cujas células projetam para as células de Purkinje (AFIFI; BERGMAN, 2008; 

GEIST; GUTMANN, 1995). TSC1 apresentou co-localização com os marcadores de 

astrócito GFAP e de neurônio MAP2 (Microtubule-Associated Protein 2), sugerindo sua 

expressão em ambos os tipos celulares (GUTMANN et al., 2000). 

Durante o desenvolvimento de ratos, há expressão de TSC1 e TSC2 no final da 

embriogênese (E19) e na primeira semana pós-natal, com acentuada redução após essa 

fase (GEIST; GUTMANN, 1995; GEIST et al., 1996; MURTHY et al., 2001). No 

entanto, outros detalhes de estágios de desenvolvimento não são disponíveis. Transcritos 

de Tsc2, TSC1 e TSC2 foram identificados em núcleos do tronco encefálico incluindo, 

para proteínas, núcleos de nervos craniais como o vestibular e facial (GEIST; 

GUTMANN, 1995; GEIST et al., 1996; JOHNSON et al., 1999; MURTHY et al., 2001). 

Em humanos, foram observados neurônios positivos para transcritos e proteínas 

codificados por TSC2 (KERFOOT et al., 1996; MENCHINE et al., 1996; 

MIZUGUCHI et al., 1997). 

PLEXO COROIDE, MENINGES E EPÊNDIMA 

Foi encontrada expressão de TSC1 e TSC2 no plexo coroide em formação, em 

ratos em E19 e em animais no período pós-natal e adulto (JOHNSON et al., 1999; 

MURTHY et al., 2001). Menchine e colaboradores encontraram transcritos de TSC2 em 

plexo coroide oriundo de autópsias humanas (MENCHINE et al., 1996).  
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Foi encontrada expressão de TSC1 e TSC2 na membrana aracnoide, em ratos em 

E19, no período pós-natal e no adulto (MURTHY et al., 2001). Além disso, expressão de 

transcritos de Tsc2, hamartina e tuberina já foram observados em células ependimais 

(GEIST; GUTMANN, 1995; GEIST et al., 1996; JOHNSON et al., 1999; KERFOOT et 

al., 1996; MENCHINE et al., 1996; MURTHY et al., 2001). 

1.4.  DOSAGEM DAS PROTEÍNAS TSC1 E TSC2 E ASPECTOS NEUROLÓGICOS 

As lesões do TSC surgem, em geral, pela inativação bialélica de TSC1 ou TSC2. 

Entretanto, nas regiões corticais e subcorticais do cérebro, as lesões decorrentes de falhas 

de migração neuronal e sua arborização podem ser explicadas pela haploinsuficiência de 

TSC1 ou TSC2 (GOORDEN et al., 2007; WALTEREIT et al., 2011). Estas apresentam-

se comumente com epilepsia refratária (aproximadamente 60% dos casos), a qual, por sua 

vez, pode se associar a deficiência intelectual (50% do total de casos) e transtornos do 

espectro autista (40 a 50%) ou de hiperatividade e déficit de atenção (30 a 50%) 

(CURATOLO et al., 2015).   

Crianças, adolescentes e adultos com TSC podem apresentar uma série variável de 

desafios em múltiplas dimensões neuropsiquiátricas, como visto acima para as escalas do 

comportamento e intelecto. Distúrbios do humor, ansiedade e depressão são observados 

em cerca de 30 a 60% dos pacientes com TSC (VRIES, DE et al., 2015). Estas e outras 

queixas comuns aos pacientes com TSC, em conjunto, foram denominadas como 

transtornos neuropsiquiátricos associados ao TSC [TAND (VRIES, DE et al., 2015)]. 

Embora cerca de 90% dos pacientes com TSC terão queixas neuropsiquiátricas em 

alguma fase da vida, somente cerca de 20% deles recebem avaliação e tratamento em 

países desenvolvidos (LECLEZIO; VRIES, DE, 2015). Como, muitas vezes, TAND não 

são explicados inteiramente pelos achados anatomo-patológicos do encéfalo 

(KOTHARE et al., 2014), supõe-se aqui que a haploinsuficiência de TSC1 possa alterar 
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outras funções neuronais em segmentos do sistema nervoso ainda não estudados e sem 

lesão macroscópica detectável.  

Nesta linha de raciocínio, estudos recentes com camundongos geneticamente 

modificados têm examinado os efeitos da deleção condicional de Tsc1 ou Tsc2 em áreas 

ou células específicos do sistema nervoso, a maioria com enfoque em precursores 

neurogliais que formarão o córtex cerebral (CARSON et al., 2011, 2015; CROWELL et 

al., 2015; ERBAYAT-ALTAY et al., 2007; ESS et al., 2004; FU et al., 2012; JONES et al., 

2015; MCMAHON et al., 2012; NIE et al., 2015; UHLMANN et al., 2002; WANG et al., 

2007; YUAN et al., 2012; ZENG et al., 2011). A deleção de Tsc1 no décimo terceiro dia 

embrionário, especificamente em células do tálamo, afeta o circuito talamocortical 

(NORMAND et al., 2013), indicando que outras estruturas cerebrais podem ser 

vulneráveis à redução de dose de TSC1 ou TSC2. 

A relação funcional entre mTORC1 e neurodegeneração já foi relatada 

(LAPLANTE; SABATINI, 2012). Na etiopatogênese de processos neurodegenerativos, 

disfunções neuronais, e não somente degeneração neuronal, parecem ser importantes 

(PALOP et al., 2006). Um componente comum a diferentes patologias que têm a 

neurodegeneração como cenário principal é o estresse oxidativo na célula, repercutindo 

com deficiências no dobramento e degradação de proteínas e na função mitocondrial 

(KANDEL et al., 2013). O envolvimento do complexo TSC1-TSC2-TBC1D7 com 

estresse celular e processos relacionados apoiam a hipótese de uma relação das proteínas 

TSC1 e TSC2 e neurodegeneração. 

Os níveis de TSC2 estão diminuídos em amostras de córtex cerebral frontal de 

pacientes com Doença de Alzheimer (FERRANDO-MIGUEL et al., 2005). A 

hiperfosforilação de TSC2 em Thr1462, consistente com inibição da atividade da 

proteína sobre Rheb (INOKI; LI; et al., 2003; MANNING et al., 2002), foi observada 
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em córtex cerebral frontal de pacientes com doença de Alzheimer ou de Parkinson e em 

modelo murino para doença de Parkinson, embora os níveis totais de TSC2 não 

diferiram dos controles (HABIB et al., 2008). Esses resultados sugerem que processos 

metabólicos da neurodegeneração tem um efeito sobre a expressão de TSC2. A 

observação de neurodegeneração retiniana associada a alterações pós-traducionais em 

AKT, o principal regulador de TSC2, traz mais uma evidência de que a expressão do 

complexo TSC1-TSC2-TBC1D7 possa ser desregulada em processos neurodegenerativos 

(MARÇAL et al., 2013). 

1.5.  OBJETIVO GERAL 

Neste trabalho, tivemos o objetivo geral de caracterizar o padrão de expressão e 

atividade das proteínas TSC1 e TSC2 na via do mTORC1 em camundongos submetidos 

a dieta hiperlipídica ou ao modelo de neurodegeneração induzida por 6-hidroxidopamina 

(6-OHDA). Neste, foi também nosso objetivo verificar a extensão da lesão sobre 

neurônios dopaminérgicos de camundongos transgênicos quando há redução da 

expressão de TSC1.  
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CAPÍTULO 2. Os produtos dos genes Tsc1 e Tsc2 em encéfalos de 

animais submetidos a dieta hiperlipídica  

2.1.  INTRODUÇÃO 

O estudo de dietas hiperlipídicas tem hoje grande importância devido às 

mudanças no padrão de dieta ocorridas no século passado, levando ao aumento 

progressivo do aporte calórico em populações humanas, sobretudo em função de lipídios. 

Em decorrência, aumentou-se a prevalência de transtornos sistêmicos como obesidade, 

hipertensão arterial, diabetes mellitus, aterosclerose e a combinação destas na síndrome 

metabólica (SMITH; SMITH, 2016).  

São várias as evidências que mostram o efeito de dietas hiperlipídicas no sistema 

nervoso central (FLEUR, LA; SERLIE, 2014; LEE; MATTSON, 2014). Sabe-se que 

dietas hiperlipídicas causam resistência cerebral a insulina, alterações sinaptodendríticas 

no hipocampo e córtex e efeitos deletérios na memória de trabalho (ARNOLD et al., 

2014; BOITARD et al., 2014; DINGESS et al., 2016; KIM; FELDMAN, 2015; OH et al., 

2013; SPIELMAN et al., 2014), além de gliose e angiogênese hipotalâmica (BERKSETH 

et al., 2014; JASTROCH et al., 2014; TANG et al., 2015). Em humanos, obesidade foi 

associada com inflamação hipotalâmica crônica e perda de integridade de áreas 

envolvidas em comportamentos de recompensa e alimentação, como córtex orbitolateral 

e amidala (CAZETTES et al., 2011).  

Evidências recentes indicam o envolvimento de dieta hiperlipídica em processos 

neurodegenerativos, especificamente em neurônios hipotalâmicos e na retina (MARÇAL 

et al., 2013; MORAES et al., 2009). No trabalho de Marçal e cols. (2013), conduzido em 

nosso laboratório, camundongos alimentados com dieta hiperlipídica apresentaram 

degeneração retiniana mais extensa, que foi associada a níveis mais baixos de AKT total e 

fosforilado em Ser473 (MARÇAL et al., 2013), um sítio regulado por mTORC2 
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(LAPLANTE; SABATINI, 2012). É importante lembrar que a cinase AKT é a principal 

reguladora de TSC2. A neurodegeneração é possivelmente causada pela inflamação e é 

independente da quantidade de calorias ingeridas (MARÇAL et al., 2013; MORAES et al., 

2009). 

 

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O objetivo específico desta etapa do projeto foi avaliar, em animais alimentados 

com dieta balanceada ou hiperlipídica, os níveis de (i) proteína e transcritos dos genes 

Tsc1 e Tsc2, respectivamente por Western blotting e RT-PCR quantitativa (qPCR); (ii) 

fosforilação em TSC2 em sítio de regulação; e (iii) proteínas alvos de mTOR e sua 

atividade, em particular, as proteínas S6 e 4E-BP1. 
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CAPÍTULO 3. Os produtos dos genes Tsc1 e Tsc2 em  

modelo de doença de Parkinson 

3.1.  INTRODUÇÃO 

A doença de Parkinson 

Historicamente, descrições do que poderia ser a doença de Parkinson são 

encontradas em registros tradicionais indianos e chineses (1000 a.C.) e em registros 

médicos a partir do século XVII. No entanto, a doença só foi descrita como uma 

síndrome neurológica em 1817, por James Parkinson (GOETZ, 2011). 

A doença de Parkinson é a doença motora neurodegenerativa mais comum 

associada ao envelhecimento humano. Afeta aproximadamente 1 a 2% da população com 

mais de 65 anos e 4 a 5% da população com mais de 85 anos, atingindo cerca de seis 

milhões de pessoas no mundo. A idade média de aparecimento dos sintomas é 70 anos; 

porém, 4% dos pacientes a desenvolvem antes dos 50 (doença de Parkinson precoce) 

(TRINH; FARRER, 2013). De acordo com os últimos avanços no entendimento da 

doença de Parkinson, hoje ela é classificada em diversos subtipos de acordo com a idade 

de manifestação, apresentação clínica e taxa de progressão As formas de manifestação 

precoce são raras (1% do total) e cerca de 50% delas correspondem a formas familiais 

com herança autossômica recessiva (OBESO et al., 2010). Assim, de forma geral, a 

doença de Parkinson pode ser considerada como um transtorno do envelhecimento que 

se manifesta em virtude de uma sobrecarga sobre o metabolismo de neurônios 

dopaminérgicos (OBESO et al., 2010).  

Clinicamente, a doença de Parkinson é caracterizada pela tríade de tremor de 

repouso, bradicinesia (movimentos lentos) e rigidez postural, sobretudo posterior. Como 

consequência, são frequentes a instabilidade postural, dificuldade na iniciação e 
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sustentação de movimentos e no equilíbrio, marcha embaralhada, diminuição de 

movimentos faciais espontâneos, como frequência de piscar os olhos, e alterações 

motoras finas, como escrita. Os sinais motores, em conjunto, são conhecidos como 

parkinsonismo. Sinais não-motores como disautonomia (disfunção do sistema 

autônomo), depressão, perda sensorial, transtornos do sono, déficit cognitivo moderado 

e demência são comuns (KANDEL et al., 2013; TRINH; FARRER, 2013). Evidências 

indicam que alguns desses sintomas não-motores podem estar presentes numa fase pré-

clínica da doença (OBESO et al., 2010). 

Achados anatômicos e histológicos 

Os núcleos da base são compostos pelo estriado, globo pálido, substância negra e 

núcleo subtalâmico. A atuação desses núcleos se dá principalmente em comportamentos 

motores, mas também em aspectos não motores como comportamentos complexos e 

neuropsiquiátricos.  

Diversas estruturas dos núcleos da base participam do chamado circuito motor. 

Esse circuito é formado por projeções sequenciais do córtex cerebral sensorimotor ao 

estriado, deste ao globo pálido e à substância negra pars reticulata (SNr), destes aos núcleos 

talâmicos, os quais, finalmente, projetam suas fibras aos córtices motor e pré-motor e 

área motora suplementar. O circuito motor é responsável por diversos aspectos do 

comportamento motor do animal. 

Entre as estruturas que compõem os núcleos da base, o estriado e a da substância 

negra pars compacta (SNc) são os de maior relevância ao estudo da doença de Parkinson. O 

estriado é a principal estrutura aferente dos núcleos da base. Seu principal tipo celular, 

neurônios espinhosos gabaérgicos, recebem projeções externas oriundas do tálamo, do 

córtex cerebral, do tronco encefálico e da SNc, além de projeções locais de 

interneurônios colinérgicos e gabaérgicos. Suas projeções, por sua vez, dão-se à porção 
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interna do globo pálido (GPI) e à SNr. A eferência estriatal ao GPI e à SNr se dá por 

duas vias, uma direta e monossináptica e uma indireta e polissináptica, que passa pela 

porção externa do globo pálido (GPE). A via direta é permissiva ao movimento, 

enquanto a via indireta é inibitória. A ação estriatal tem como principal moduladora a 

atividade da SNc, que a essa estrutura se projeta. Terminais oriundos da SNc modulam 

neurônios espinhosos gabaérgicos estriatais através da liberação de dopamina. Essa 

sinalização tem efeitos opostos nas vias direta e indireta. Enquanto na via direta a 

liberação de dopamina e sua captação por receptores dopaminérgicos tipo D1 têm efeito 

facilitador da atividade neuronal, a sua liberação na via indireta e captação por receptores 

dopaminérgicos tipo D2 têm efeito inibitório. Juntos, esses efeitos se somam no sentido 

de facilitação do movimento (KANDEL et al., 2013).  

Os sinais motores da doença de Parkinson são causados pelo decréscimo desses 

estímulos dopaminérgicos no estriado, como resultado da neurodegeneração da SNc em 

uma taxa de cerca de 5% ao ano (TORRÃO et al., 2012). Sinais não-motores podem ser 

causados por alterações patológicas em áreas encefálicas diversas, como tronco encefálico, 

locus cerúleo, amídala, tálamo, hipotálamo e córtex cerebral, ou ainda pela atuação dos 

núcleos da base em aspectos neurológicos não motores (KANDEL et al., 2013). 

Estudos em animais e em cérebros humanos derivados de autópsia indicam que os 

sinais motores surgem quando pelo menos 70% da dopamina estriatal é perdida, o que 

indica uma alta capacidade de compensação do circuito que envolve os núcleos basais. 

Esta compensação pode ocorrer através da atividade aumentada de neurônios 

dopaminérgicos, arborização das fibras dopaminérgicas remanescentes e mudanças na 

síntese, liberação, metabolismo ou sensibilidade de receptores nas células pós-sinápticas, 

além de mecanismos independentes da dopamina (KANDEL et al., 2013). 
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Nos neurônios presentes no cérebro de pacientes com doença de Parkinson são 

encontrados os corpos ou neuritos de Lewy, formados por agregados proteicos, 

principalmente de α-sinucleína (JAGUST, 2013; KANDEL et al., 2013; SCHOBER, 

2004). As inclusões são denominadas corpos de Lewy se ocorrem no corpo celular 

neuronal ou neuritos de Lewy, se ocorrem nos processos neuronais (TORRÃO et al., 

2012). Os corpos e neuritos de Lewy são formados por deficiências no sistema de 

degradação proteica da célula e são compostos por agregados de proteínas normais, 

proteínas truncadas ou proteínas com outras alterações conformacionais, além de 

ubiquitina. A família das sinucleínas é amplamente expressa no cérebro e é o principal 

componente dos corpos e neuritos de Lewy. Acredita-se que, sob condições fisiológicas, 

essas proteínas ajam na neurotransmissão, regulando o tamanho de vesículas sinápticas e 

de processos de reciclagem de proteínas e plasticidade. Não se sabe o papel exato dessas 

inclusões na patologia da doença de Parkinson (OBESO et al., 2010; TORRÃO et al., 

2012). 

Patogênese molecular 

O conhecimento sobre as causas da doença de Parkinson é limitado. Além disso, 

como patologia de origem multifatorial, fatores predisponentes podem diferir entre 

pacientes que apresentam subtipos clínicos diferentes. A homeostase do circuito motor é 

vulnerável à expressão de variantes genéticas, de fatores celulares e ambientais que 

contribuem para a morte celular. A morte celular pode se dar por disfunção mitocondrial 

e estresse oxidativo, degradação anormal de proteínas e outras disfunções celulares 

(OBESO et al., 2010).  

O metabolismo de dopamina parece ser importante na patogênese da doença, já 

que produz espécies altamente reativas que oxidam componentes diversos, aumentam o 

estresse oxidativo e prejudicam o funcionamento mitocondrial. No citosol, a dopamina 



 26 

 

livre se auto-oxida, de forma que a diminuição de seu sequestro em vesículas sinápticas 

pode desequilibrar a homeostase da célula. Estudos sugerem interação entre a 

concentração celular de α-sinucleína e dopamina e a regulação dopaminérgica da 

autofagia em neurônios da SNc. Existe também a hipótese de que agregados de α-

sinucleína se propagariam como príons, e que, quando em ambiente extracelular, essa 

proteína seria endocitada e transmitida entre neurônios. Foi mostrado que a secreção de 

α-sinucleína é aumentada em situações de disfunção mitocondrial e do proteassomo, 

como acontece na doença de Parkinson (OBESO et al., 2010; TRINH; FARRER, 2013). 

Mais estudos são necessários para que se compreenda a complexa patogênese molecular 

da doença de Parkinson. 

Genética 

A doença de Parkinson tem origem multifatorial, causada por fatores ambientais e 

gênicos em interação. Um em cada sete pacientes com doença Parkinson tem um parente 

de primeiro grau com a doença. O estudo dessas famílias é essencial à descoberta de 

genes associados à doença de Parkinson. No entanto, famílias com padrão de herança 

mendeliano claro são muito raras. Menos de 10% dos casos familiais de manifestação 

tardia são associados a um gene específico (TRINH; FARRER, 2013). Mutações já 

identificadas causam 2 a 3% dos casos tardios e até 50% dos casos precoces, familiais ou 

esporádicos (OBESO et al., 2010). Casos de Parkinson tardio com causas genéticas 

conhecidas são associados a mutações nos genes LRRK2 [codificador para Leucine-Rich 

Repeat Kinase 2 , (ZIMPRICH et al., 2004)], VPS35 [codificador para Vacuolar Protein 

Sorting 35 ,(VILARIÑO-GÜELL et al., 2011)] e EIF4G1 [codificador para Elongation 

Initiation Fator 4G1, (CHARTIER-HARLIN et al., 2011)]. Casos de doença de Parkinson 

precoce com herança autossômica dominante foram associados a mutações no gene 

SNCA [codificador para α-sinucleína, (NUYTEMANS et al., 2010)], e com herança 
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autossômica recessiva a mutações nos genes PARK2 [codificador para parkina 

(LÜCKING et al., 2000)], PINK1 [codificador para Phosphatase and Tensin Homolog 

(PTEN)-INduced putative Kinase 1 , (HEALY et al., 2004; ROGAEVA et al., 2004; 

VALENTE et al., 2004)], PARK7 [codificador para DJ1, (PANKRATZ et al., 2006)] e 

ATP13A2 [codificador para ATPase 13A2, (RAMIREZ et al., 2006)], cujas mutações 

causam uma forma juvenil da doença. A penetrância dessas mutações varia bastante de 

acordo com a idade do paciente (OBESO et al., 2010; TRINH; FARRER, 2013). Estudos 

diversos tem sido conduzidos na tentativa de se entender o papel dos produtos desses 

genes na patogênese da doença de Parkinson. 

 

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O objetivo específico desta etapa do projeto foi avaliar os (i) níveis de expressão 

proteica de TSC1 e TSC2 por Western blotting; e (ii) níveis da forma fosforilada de TSC2 

em sítio de regulação bem como de dois alvos de regulação por mTOR, as proteínas S6 e 

4E-BP1 em modelo murino de neurodegeneração induzida por 6-hidroxidopamina (6-

OHDA); além de (iii) desenvolvimento de uma linhagem de camundongo nocaute 

condicional para o gene Tsc1 e, nesta, avaliar a susceptibilidade à indução de 

neurodegeneração por 6-OHDA. 
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CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados obtidos nesse trabalho, pudemos observar que camundongos 

submetidos a dieta hiperlipídica apresentaram: 

• evidências de estresse oxidativo no córtex cingulado; 

• redução da quantidade de transcritos de Tsc1 e Tsc2 no córtex cerebral de forma 

dependente de jejum realizado imediatamente antes da eutanásia; 

• aumento específico de RNAm no hipocampo (Tsc1 e Tsc2) e no estriado e 

hipotálamo (Tsc1), de forma independente do jejum, sugerindo se tratar de 

alterações relacionadas à dieta hiperlipídica. 

Camundongos adultos submetidos a injeção intracerebral de 6-hidroxidopamina 

apresentaram redução da quantidade total de proteína S6 no lado encefálico tratado 

quando comparado ao segmento contralateral (controle), sem alteração de TSC1 ou 

TSC2. 

Em análises de imunoperoxidase do encéfalo de camundongo, descrevemos pela 

primeira vez e de forma independente da lesão por 6-OHDA, a expressão de TSC1 no 

estriado, núcleos entopeduncular e arqueado e de TSC2 no tálamo e hipotálamo. 

O fármaco 4-hidroxitamoxifeno parece regular a expressão de TSC1 no estriado de 

camundongos adultos. 
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