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RESUMO 
GARCIA, C.A.B. " Mutações somáticas em componentes da via mTOR em 
pacientes diagnosticados com hemimegalencefalia e epilepsia." 2018. 88f. School of 
Medicine of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto – SP, Brazil, 
2018. 
 

As displasias corticais focais constituem um grupo de malformações do 

desenvolvimento cortical cerebral. São consideradas a causa mais comum de epilepsia 

refratária na população pediátrica. A hemimegalencefalia faz parte deste grupo de 

malformação do desenvolvimento cortical e clinicamente devastadora em crianças, 

caracterizada pelo crescimento distorcido e anormal de um hemisfério cerebral. O 

mTOR (Mammalian Target of Rapamycin) é uma proteína quinase, que normalmente 

funciona como um regulador central de importantes funções fisiológicas, incluindo o 

crescimento e proliferação celular, metabolismo, autofagia, e sobrevivência e morte 

celular.   O objetivo deste estudo foi identificar o defeito genético específico da 

hemimegalencefalia analisando os genes das vias de sinalização do mTOR. Foram 

selecionados 10 pacientes diagnosticados com hemimegalencefalia com faixa etária 

entre 0 á 18 anos de idade. Os pacientes submetidos ao procedimento cirúrgico foram 

designados para a coleta do material biológico (sangue e tecido encefálico) para análise 

genômica. Foram encontradas variantes somáticas de três genes relacionados a via 

mTOR com alto índice de patogenicidade, sendo elas;  mutações missense na MTOR,  

HME 6584 (c.7255G> A, p.Glu2419Lys), HME 4146 (c.7498A> T, p.L7105f) 

mutações missense do gene PIK3CA, HME 4149 E542K (c.1624G> A),  HME 4143 

(c.1258T> C, p.C420R). A hipótese mediante esses resultados é que a mutação somática 

de genes que estão presentes na via mTOR podem ser uma das causas genéticas da 

HME. Essas observações sugeriram que a HME representa um espectro de distúrbios do 

neurodesenvolvimento resultando de distintas progenitoras que são determinados pelo 

tempo em que a mutação ocorreu durante o desenvolvimento cerebral. Pode-se esperar 

que uma mutação que ocorre precocemente durante o desenvolvimento afete um grande 

número de células e resulte em uma malformação maior, ao passo que a mesma 

mutação ocorrendo mais tarde no desenvolvimento poderia causar uma menor 

malformação. No futuro, numerosas mutações somáticas em genes conhecidos ou novos 

serão, sem dúvida, reveladas em amostras de cérebros ressecados e assim, possíveis 

correlações entre genótipos e fenótipos podem emergir, permitindo que o diagnóstico 

clínico genético ajude a prever o desfecho do paciente. 

Palavras chave: displasia cortical focal, hemimegalencefalia, patogênese molecular. 



 

	
 

ABSTRACT  

GARCIA, C.A.B. "Somatic mutations in components of the mTOR pathway in patients 

diagnosed with hemimegalencephaly and epilepsy." 2018. 88f. School of Medicine of 

Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto – SP, Brazil, 2018. 

 

Focal cortical dysplasias constitute a group of malformations of cerebral cortical 

development. They are considered the most common cause of refractory epilepsy in the 

pediatric population. Hemimegalencephaly is part of this group of malformation of 

cortical development and clinically devastating in children, characterized by the 

distorted and abnormal growth of a cerebral hemisphere. MTOR (Mammalian Target of 

Rapamycin) is a protein kinase, which normally functions as a central regulator of 

important physiological functions, including cell growth and proliferation, metabolism, 

autophagy, and cell death and survival. The aim of this study was to identify the specific 

genetic defect of hemimegalencephaly by analyzing the genes of the mTOR signaling 

pathways. Ten patients diagnosed with hemimegalencephaly with ages ranging from 0 

to 18 years of age were selected. Patients submitted to the surgical procedure were 

assigned to the collection of biological material (blood and brain tissue) for genomic 

analysis. Somatic variants of three genes related to the mTOR pathway with high 

pathogenicity index were found; missense mutations in the MTOR, HME 6584 

(c.7255G> A, p.Glu2419Lys), HME 4146 (c.7498A> T, p.Leu7105Phe) missense 

mutations of the PIK3CA gene, HME 4149 (c.1624G> A Glu542Lys), HME 4143 

(c.1258 → C, p.Cys420Arg). The hypothesis by these results is that the somatic 

mutation of genes that are present in the mTOR pathway may be one of the genetic 

causes of HME. These observations have suggested that HME represent a spectrum of 

neurodevelopmental disorders resulting from distinct progenitors that are determined by 

the time the mutation occurred during brain development. A mutation that occurs early 

in development may be expected to affect a large number of cells and result in a larger 

malformation, whereas the same mutation occurring later in development could cause a 

minor malformation. In the future, numerous somatic mutations in known or new genes 

will undoubtedly be revealed in samples of resected brains and thus, possible 

correlations between genotypes and phenotypes may emerge, allowing genetic clinical 

diagnosis to help predict the outcome of the patient. 

 

Keywords: focal cortical dysplasia, hemimegalencephaly, molecular pathogenesis. 
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1.1. DESENVOLVIMENTO CORTICAL CEREBRAL  

       

A formação do córtex cerebral é organizada com envolvimento de múltiplos 

mecanismos moleculares, cascatas de sinalização e expressão de genes (MUNOZ; 

LOPEZ-MESAS; VALIENTE, 2010). Um dos fatores fundamentais que rege o 

desenvolvimento cortical é que os neurônios se originam em locais remotos daqueles 

em que futuramente irão se localizar, migrando por distâncias substanciais até 

alcançarem a sua posição final no córtex cerebral. Como as distâncias de migração são 

relativamente maiores, aliadas ao padrão de organização altamente complexo, o 

neocórtex parece mais suscetível a malformações comparativamente a outras estruturas, 

tais como o olho e a medula espinhal (BIELAS et al., 2004; BRITANOVA et al., 2006; 

LEGA et al., 2014). 

O tubo neural que irá formar o neuroeixo fecha-se precocemente na 

embriogênese. Assim, segue a condensação local, expansão e diverticulação, 

desencadeados por expressão compartimentalizada de genes e eventos celulares. 

Rostralmente, as vesículas telencefálicas originam os hemisférios cerebrais 

(SISODIYA, 2004). 

Os neurônios têm origem nas células da camada subependimária da parede dos 

ventrículos, a chamada matriz germinativa. As células da matriz germinativa com 

diferenciação neuronal (neuroblastos), quando maduras, iniciam um processo de 

migração. A migração neuronal para o córtex cerebral ocorre durante o período 

embrionário, entre 10 e 20 semanas nos humanos, dando-se em três estágios. No 

primeiro estágio o córtex primitivo consiste em apenas duas camadas: a zona 

proliferativa ventricular e a mais superficial pré-platô. A pré-platô deriva da primeira 

onda de migração de neurônios vindos da zona proliferativa. No segundo estágio ondas 

de neurônios pós-mitóticos saem da zona proliferativa e movem-se em direção radial 

para a superfície pial, onde dividem a zona pré-platô em zona marginal (acima) e 

subplatô (abaixo), estabelecendo uma nova zona chamada de platô cortical. Essa nova 

camada de células contribuirá para a formação das camadas 2 a 6 do córtex. Entre 12 a 

20 semanas ondas sequenciais de neurônios migram da zona proliferativa para o platô 

cortical. Uma das características mais marcantes dessa formação cortical é o fato de 

ocorrer de dentro para fora, estando mais superficiais neurônios mais tardiamente 

formados e mais profundos neurônios mais precocemente formados (BIELAS et al., 
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2004). No entanto, a camada mais superficial de neurônios migra através da zona 

subplatô. Essa migração tangencial ocorre em diferentes camadas do córtex em 

desenvolvimento, podendo inclusive ocorrer ao longo de grandes distâncias nas zonas 

intermediárias (BYSTRON; BLAKEMORE; RAKIC, 2008). Interneurônios também 

podem fazer parte desse processo. Cada onda de migração neuronal entra em contato 

com a zona marginal até encontrar alguma sinalização para parar. Além disso, neurônios 

destinados para uma camada em particular do neocórtex são gerados numa mesma data 

ou em datas próximas. O estágio final do desenvolvimento cortical é a maturação 

neuronal, onde os neurônios recém-chegados, após alcançarem seu destino final, 

desenvolvem as conexões sinápticas (BIELAS et al., 2004). 

Depois que o platô cortical é formado, ele passa por subsequente maturação, 

com aquisição da população glial, desenvolvimento de conexões inter-celulares e 

crescimento dendrítico. Os montantes de células do córtex imaturos tornam-se 

separados por um um crescente neurópila. Diferenciação morfológica e laminação 

tornam-se melhor definidas. Giração ocorre entre 21 e 40 semanas no cérebro humano, 

podendo perpetuar-se até o período pós-natal (SQUIER; JANSEN, 2010). 

Após estarem organizados nas diversas camadas, os neurônios separam-se das 

fibras radiais e iniciam a formação e crescimento dos dendritos e das sinapses. As fibras 

radiais separam-se dos neurônios após a migração e dão origem às células gliais. A 

maior parte do processo de migração neuronal ocorre ao redor da 16° semana de 

gestação, porém, acredita-se que este processo só termine por volta do 5° mês de vida 

(CRINO; MIYATA; VINTERS, 2002). 

As conexões corticais formam-se muito precocemente e continuam a se 

desenvolver num mecanismo intrincado, que leva ao desenvolvimento das substâncias 

cinzentas e brancas. A maturação dos neurônios inicia-se antes do término da migração 

e inclui a formação e crescimento dos dendritos, desenvolvimento da excitabilidade e 

polaridade da membrana neuronal, sinaptogênese, síntese de neurotransmissores e 

mielinização dos axônios. As colaterais dos axônios, os ramos dendríticos e as sinapses 

que são formadas em excesso sofrem posteriormente, degeneração seletiva (CAFFREY 

et al., 2014). 
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Acredita-se que os neurônios diferenciam-se em diversos tipos morfológicos 

dependendo, especialmente, da fase embriológica em que foram gerados. A sulcação e 

giração cerebrais estão diretamente relacionadas com a migração neuronal, sendo 

responsáveis pelo aumento da superfície cortical, sem aumento de seu volume. Tais 

processos também se estendem ao período pós-natal, até aproximadamente o final do 

primeiro ano de vida (BIELAS et al., 2004). 

Embora a organização do córtex seja relativamente semelhante em todos os 

mamíferos, no ser humano há a expansão da área de superfície cortical associada à 

sofisticada citoarquitetura hexalaminar, formando assim, funções corticais complexas e 

elaboradas (KRIEGSTEIN; NOCTOR; MARTINEZ-CERDENO, 2006, RAKIC, 2009). 

 
Figura 1 - Figura representativa ilustrando a migração neuronal cortical, orientada por fibras 
radiais ao longo do tempo, levando a origem dos neurônios piramidais e astrócitos no córtex 
cerebral. (A) uma célula neuroepitelial (vermelha) na zona ventricular serve como progenitor para 
um neurônio piramidal (verde-azul), bem como uma célula glial radial (ouro). (B) o neurônio 
(azul) migra ao longo de um processo glial radial. (C) neurônios (azul) continuam a migrar como 
células progenitoras intermediárias (amarelo pequeno). (D) células progenitoras intermediárias 
começam para gerar neurônios (azul). (E) as células progenitoras na zona ventricular começam a 
dar origem para astrócitos (verde escuro). Interneurônios (roxo) gerados em outros lugares migram 
tangencialmente. CP, placa cortical; IZ, zona intermediária; VZ, zona ventricular. A VZ no início 
do desenvolvimento tem uma espessura de ~ 10 corpos celulares (50 a 100 µm). O CP varia em 
espessura de dois a três corpos celulares nos primeiros estágios de desenvolvimento, 
eventualmente formando um cérebro maduro córtex com 2 a 4 mm de espessura. Adaptada da 
referência Poduri et al 2013. 
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1.2 MALFORMAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO CORTICAL  

 

As malformações do desenvolvimento cortical são definidas como um grupo 

heterogêneo de transtornos anatômicos corticais focais ou difusos, cujas características 

patológicas dependem principalmente do momento e localização em que o distúrbio 

ocorreu durante o desenvolvimento (Figura 2) (BARKOVICH et al., 2011).  

A expressão malformação do desenvolvimento cortical foi introduzida em 1996 

para descrever um grupo de desordens que resultam de distúrbios do processo normal de 

desenvolvimento do córtex humano (DESIKAN; BARKOVICH, 2016, BARKOVICH 

et al., 1996). Inclui uma larga variedade de desordens, que são as causas mais comuns 

de atraso do neurodesenvolvimento e epilepsia (DESIKAN; BARKOVICH, 2016, 

BARKOVICH et al., 1996). 

A incidência das malformações do desenvolvimento cortical não é claramente 

conhecida, no entanto, têm sido diagnosticadas com maior frequência desde a 

incorporação da ressonância magnética na investigação de pacientes com epilepsia, 

retardo mental e déficit neurológico congênito (LEVENTER; GUERRINI; DOBYNS, 

2008). É estimado que 25 a 40% das epilepsias intratáveis ou fármaco-resistentes da 

infância podem ser atribuídas às malformações do desenvolvimento cortical e que ao 

menos 75% dos pacientes terão epilepsia (LEVENTER; GUERRINI; DOBYNS, 2008). 

O estudo e a classificação das malformações do desenvolvimento cortical são 

complicados, pelo fato que duas malformações nunca são virtualmente idênticas 

(KUZNIECKY et al., 1994). Porém uma recente classificação das malformações do 

desenvolvimento cortical dividem se em 3 principais grupos, dependendo do momento 

que ocorre a alteração, grupo I malformações secundárias à proliferação anormal ou 

apoptose, Grupo II secundárias à migração anormal e Grupo III secundárias à defeitos 

pós migratórios (Figura 2)(BARKOVICH et al., 2012; BARKOVICH et al., 2010). 

Fatores genéticos e ambientais atuam na patogênese das malformações do 

desenvolvimento cortical, os genes associados, estão envolvidos na proliferação e 

especificação celular, na migração neuronal e na organização cortical tardia. Em muitos 

casos, a etiologia das malformações do desenvolvimento cortical continua 

desconhecida, porém avanços nas áreas da biologia molecular e genética humana têm 

contribuído para a identificação de causas específicas (Figura 2) (PARRINI et al., 

2016).  
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Desse modo, os aspectos genéticos das malformações do desenvolvimento 

cortical têm ganhado importância nas classificações propostas e, devido aos avanços nas 

pesquisas, as atualizações das classificações são realizadas constantemente. 

Até o presente momento, mais de cem genes já foram associados a um ou mais 

tipos de malformações do desenvolvimento cortical. As vias biológicas incluem, 

regulação do ciclo celular em diferentes etapas (especialmente mitose e divisão celular), 

apoptose, especificação do destino celular, estrutura e função do citoesqueleto, 

migração neuronal, função da membrana basal bem como diversos erros inatos do 

metabolismo. Outra gama de genes, especialmente os relacionados a HME, relacionam-

se com mutações pós-zigóticas (GUERRINI; PARRINI, 2015). 

As mutações de alguns genes são definidas como a causa da malformação do 

desenvolvimento cortical. Em um estudo, o sequenciamento total do exoma, evidenciou 

mutações recessivas do gene WDR62, em pacientes com diversos tipos de malformações 

do desenvolvimento cortical (BILGÜVAR et al., 2010). Já em outro estudo, foram 

observadas mutações em cinco genes diferentes, (LIS1, DCX, RELN, e ARX) sendo eles, 

correlacionados com a causa de lissencefalia. Nos casos de polimicrogiria, que são 

considerados geneticamente heterogêneos, foram identificadas mutações nos genes 

SPRX2, KIAA1279, GPR56, PAX6, TBR2, COL18A1, RABG3GAP1, TUB2B. E em 

pacientes com heterotopia nodular periventricular apresentam mutações nos genes 

FLNA1, ARFGEF2, LRP2 com variação no número de cópias. Nos pacientes 

diagnosticados com heterotopia subcortical em banda, são encontrados mutações nos 

genes DCX, LIS1 e mutações no gene EMX2 foram encontradas em pacientes com 

esquizencefalia, embora não em todos os casos (PARRINI et al., 2016).   

De fato as malformações apresentam um grande espectro de alterações 

histomorfológicas, moleculares, alterações clinicas heterogêneas e manifestações 

neuroradiológicas altamente variáveis, o que torna o estudo deste grupo de doenças 

ainda mais intrigante e desafiador. 
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Figura 2 - Figura comparativa do córtex normal e anormal ilustrando como ocorre a 
malformação do desenvolvimento cortical. As anomalias celulares são observadas na análise de 
histopatologia, que indicam um padrão generalizado de ruptura molecular subjacente à 
desorganização estrutural do córtex. *Adaptado de Lancet Neurology 2009. 

	
1.2.1	DISPLASIA	CORTICAL		 

 

As displasias corticais foram descritas por Taylor e colaboradores, em 1971, 

como uma arquitetura cortical desordenada com presença de grandes neurônios atípicos 

(TAYLOR et al., 1971).  Estas lesões displásicas caracterizam-se por alterações na 

microarquitetura do córtex cerebral, acompanhadas ou não por células anormais, 

principalmente neurônios dismórficos (gigantes, displásicos) e células em balão 

(KABAT et al., 2012; SISODIYA, 2004). 

A comissão de classificação e terminologia (ILAE) promoveu nos últimos anos, 

diversas adequações conceituais e estruturais acerca das displasias corticais e epilepsia. 

Dentre elas, um sistema de classificação reconhece três tipos de displasia cortical: Tipo 

I que apresenta desarranjo cortical, com subtipos sendo: Tipo Ia com laminação radial 

cortical anormal, Tipo Ib alteração tangencial nas seis camadas do neocórtex e Tipo Ic 

sendo a combinação de ambas. A displasia cortical do Tipo II apresenta sintomas 

clínicos mais graves, geralmente visto em crianças. Neste tipo, as mudanças mais 
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extensas ocorrem fora do lobo temporal com predileção para o lobo frontal e são 

subdivididas em dois tipos; a Tipo IIa, quando apresentam neurônios dismórficos sem 

células em balão e a Tipo IIb com neurônios dismórficos e com células em balão.  Já as 

displasias corticais do Tipo III recentemente definidas como displasias associadas á 

outras lesões, são subdivididas em 4 grupos; Tipo IIIa sendo displasia cortical associada 

a esclerose hipocampal, Tipo IIIb displasias corticais associadas com tumores; Tipo IIIc 

displasias corticais associadas a malformações vasculares; enquanto Tipo IIId são os 

casos de displasias corticais associadas a outras lesões não classificadas previamente 

(lesão traumática, lesão isquêmica ou encefalite) (BLUMCKE et al.; 2011; 

MUHLEBNER et al., 2014).    

O diagnóstico radiológico das displasias corticais é feito principalmente pela 

ressonância magnética, que permite encontrar anormalidades na maioria das displasias 

corticais. Os achados mais comuns incluem: espessamentos corticais focais, áreas de 

espessamento cortical focal e borramento da transição entre substância branca e 

cinzenta (LEE; KIM, 2013).   

 

1.2.2 EPILEPSIA  

 
     A característica clínica mais marcante e comum nas malformações do 

desenvolvimento cortical é a notável associação clínica com epilepsia. Estima-se que as 

malformações do desenvolvimento cortical sejam responsáveis por 20% de todos os 

casos de epilepsia e, em alguns casos de lesões extensas, tais como HME, as convulsões 

podem ocorrer em até 70 a 90% dos pacientes afetados. Mesmo pequenas malformações 

focais, tais como heterotopia ou displasia cortical focal, estão associadas a convulsões 

clinicamente intratável (CRINO et al., 2002). Até 40% das crianças com epilepsia 

refratária possuem uma malformação cortical (KUZNIECKY, 1994). 

 A epilepsia é um distúrbio cerebral caracterizado por manifestações clínicas 

(crises) recorrentes e espontâneas. Estas manifestações clínicas, são causadas pelo 

disparo intenso, sincronizado e rítmico, de populações neuronais no sistema nervoso 

central, com tendência a se repetir ao longo da vida. O diagnóstico é fundamentalmente 

clínico e os meios complementares habitualmente utilizados, são o eletroencefalograma, 

a tomografia computorizada ou a ressonância magnética, que servem para uma melhor 

caracterização da situação e avaliação da sua etiologia (VATTIPALLY et al., 2006; 

JENNUM et al., 2011).  
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A epilepsia é uma condição relativamente comum na população geral e uma das 

doenças mais frequentemente tratadas pelos neurologistas. Estima-se que 1% da 

população desenvolva epilepsia até os vinte anos de idade (BERG et al., 2003). No 

entanto, este número é variável nas diversas regiões do mundo, estima-se que em países 

desenvolvidos seja de aproximadamente 50/100.000, enquanto que em países em 

desenvolvimento essa taxa deve aumentar para 100/100.000 pessoas. De acordo com a 

Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 0,8% da população mundial (50 

milhões) é portadora de epilepsia. No Brasil é estimado que existam mais de três 

milhões de pessoas com epilepsia (ENGEL, et al., 2003).  

De acordo com a nova classificação da Liga internacional contra a Epilepsia 

(ILAE) de 2017, as crises epilépticas são divididas entre aquelas de início focal 

limitadas a um hemisfério cerebral ou de início generalizado com início clínico e 

eletroencefalográfico aparente nos dois hemisférios cerebrais. Há também aquelas de 

início desconhecido, que podem ou não, futuramente, serem enquadradas em um dos 

dois tipos previamente descritos. As crises de início focal são subdivididas entre aquelas 

que afetam ou não a consciência, antigamente designadas como crises parciais 

complexas ou simples, respectivamente. Crises que iniciam focalmente e depois se 

espalham bilateralmente, habitualmente com movimentos tônico-clônicos, são 

chamadas crises focais bilaterais. O termo crise generalizada fica restrito às crises com 

início nos dois hemisférios e o termo crises bilaterais para aquelas que generalizam 

secundariamente, uma vez que essa é mais um padrão de propagação do que 

propriamente um tipo de crise. As crises de início generalizado podem ainda ser 

divididas em motoras ou não-motoras (ausência), o que também é válido para as crises 

de início focal (FISHER, 2017). 

O tratamento de primeira linha para os quadros de epilepsia reside na introdução 

de drogas anti-epilépticas (DAE) (PANAYIOTOPOULOS, 2010, BRODIE et al., 

2012). Cerca de 50 a 70% dos pacientes ficam livres de crise com a utilização de uma 

DAE adequadamente selecionada e em dose terapêutica, variando essa taxa a depender 

do tipo da crise epiléptica (PANAYIOTOPOULOS, 2010). A politerapia deve sempre 

ser evitada, se possível, no entanto é inevitável em cerca de 30 a 50% dos pacientes, que 

não conseguem controle adequado das crises com monoterapia 

(PANAYIOTOPOULOS, 2010). As chances de tornar-se livre de crise ficam cada vez 

menores a medida que mais drogas são acrescentadas (BRODIE et al., 2012). 
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A cirurgia para tratamento da epilepsia é uma alternativa comprovada com 

eficácia, na redução da frequência das crises convulsivas e na melhora da qualidade de 

vida do paciente. A segurança desse tipo de procedimento está bem estabelecida na 

literatura mundial, tendo um risco de óbito menor que 2%. Dessa forma, é uma boa 

opção nos casos de epilepsia fármaco-resistente (TRIPATHI; RAY; CHANDRA, 2016).  

Os fatores genéticos desempenham um papel importante na etiologia dos 

distúrbios da epilepsia. Estudos genômicos recentes usando a técnica de 

sequenciamento do exoma identificam um grande número de variantes genéticas, 

incluindo número de cópias e variante de nucleotídeo em um conjunto de genes de 

indivíduos com epilepsia. Essas descobertas contribuíram significativamente para 

avaliar a etiologia da epilepsia na clínica e desenvolver tratamento molecular específico 

(SCHUTTE et al., 2016). 

 Existem alguns genes identificados como a causa primária da epilepsia 

(CNKSR2, KCNQ2, SCN1A, CDKL5, STXBP1, CHD2, SCN3A, SCN9A, TSC2, MBD5, 

POLG, EFHC1 MYH1, e CLCN6) entre outros. Uma vez que quase todos esses genes 

regulam subunidades de canais iônicos moduladores da atividade neural, têm-se 

correlacionado essas mutações aos casos de epilepsia. As mutações identificadas nesses 

genes induzem as crises epiléticas por mecanismos que levam a uma facilitação dos 

estímulos excitatórios ou um impedimento das vias inibitórias (DAMIANO et al., 2017, 

FULTON et al., 2017, ZHOU et al., 2016, WANG et al., 2017, VEERAMAH et al., 

2013). 

 

1.2.3 CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA DA HEMIMEGALENCEFALIA  

 

A HME é uma malformação cerebral rara que envolve o crescimento distorcido 

e anormal de um hemisfério cerebral, embora grande parte dos indivíduos afetados 

possua a forma isolada da doença a HME é ocasionalmente associada a síndromes 

neurocutâneas, como esclerose tuberosa, hipomelanose de Ito, síndrome de Proteus e 

com as displasias corticais cerebrais tipo IIB. As regiões cerebrais afetadas podem 

apresentar lesões focais ou difusas, defeitos na migração neuronal, com áreas de 

polimicrogiria, paquigiria e heterotopia (BUSTAMANTE et al., 2006; D'AGOSTINO et 

al., 2004; D'GAMA et al., 2005, (BARKOVICH et al., 2012; BARKOVICH et al., 

2010). 
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 Em consequência dessas alterações, estes casos também apresentam 

comprometimento dos nervos cranianos, vasos cerebrais e cerebelo. Aumento do nervo 

olfativo ipsilateral, vasos cerebrais dilatados, hipertrofia hemicerebelar, e arquitetura 

anormal da folia cerebelar foram muitas vezes observados, embora sejam raros os casos 

com alargamento do nervo óptico ipsilateral e hemi-hipertrofia do tronco cerebral 

(BARKOVICH et al., 2012; BARKOVICH et al., 2011). 

 Nestes casos, mesmo tratando-se de anomalias de diferenciação neuronal e 

migração celular nos hemisférios cerebrais, o diagnóstico é feito principalmente por 

exames de imagens e análises clínicas (HUNG; WANG, 2005, FUSCO et al., 1992, 

NAKAHASHI et al., 2009).  

O exame de ressonância magnética no pré-natal pode mostrar alargamento 

ventricular e difusão restrita sugerindo celularidade aumentada e distúrbio da 

mielinização no hemisfério afetado (AGID et al., 2006). Em neonatos, achados 

ultrassonográficos incluem alargamento do hemisfério, espessamento dos ventrículos 

laterais, aumento da ecogenicidade da substância branca periventricular e deslocamento 

de estruturas da linha média (HUNG; WANG, 2005). O exame de ressonância 

magnética pós-natal, normalmente permite o diagnóstico correto e tipicamente revela 

aumento do encéfalo, envolvendo, pelo menos um lobo cerebral (BROUMANDI et al., 

2004; SANTOS et al., 2014). 

 Pacientes com HME são clinicamente caracterizados por epilepsia intratável e 

em alguns casos apresentam hemiparesia e severo retardo neuropsicomotor em graus 

variados em relação à gravidade e local da lesão apresentam epilepsia não responsiva 

aos tratamentos medicamentosos e são encaminhados para o tratamento cirúrgico com 

abordagem de desconexão hemisférica (LEE et al.; 2012). 

Em alguns casos, o foco ou focos epiléticos estão abrangendo todo hemisfério 

ou parte deles, as técnicas cirúrgicas de desconexão têm como principal objetivo 

controlar as crises removendo ou desconectando a área que as produz, com segurança, 

sem danificar funções vitais (LEE et al.; 2012, PODURI et al.; 2012). 

Nos casos de HME, as principais técnicas cirúrgicas abordadas são as 

hemisferetomias sendo associadas a lobectomia temporal em alguns casos selecionados. 

O tratamento cirúrgico de desconexão tem índice reduzido de complicações advindas da 

técnica operatória, tais como: hemossiderose, hidrocefalia, hematomas intracranianos, 

meningite pós-operatória e osteomielite (TRIPATHI; RAY; CHANDRA, 2016).  
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 O estudo histopatológico revela neurônios gigantes, células em balão, 

heterotopia neuronais e perda da definição da junção do córtex com a substância branca, 

além de extensão variável de astrocitose e astrogliose. Os pacientes com HME já são 

funcionalmente hemisferectomizados, pois essa malformação impede o 

desenvolvimento das funções corticais superiores relacionadas ao hemisfério envolvido 

(BARKOVICH et al., 2012; BARKOVICH et al., 2010). 

 Do ponto de vista funcional, esses pacientes desenvolvem- se com um único 

hemisfério cerebral, cujo funcionamento é ainda prejudicado pela atividade 

epileptogênica difusa contralateral. A idade ideal para a realização da abordagem 

cirúrgica, ainda é assunto controverso e existem poucos pacientes descritos na literatura 

que foram submetidos à cirurgia antes dos quatro meses de vida. De qualquer forma, é 

possível compreender os benefícios da intervenção precoce caso ocorra controle das 

crises epilépticas, possibilitando ganhos no desenvolvimento neuropsicomotor e melhor 

integração social da criança no futuro (TRIPATHI; RAY; CHANDRA, 2016)..  

 

1.2.4 ASPECTOS GENÉTICOS DA HEMIMEGALENCEFALIA 

 

 A HME pode ocorrer esporadicamente sem associação genética familiar ou de 

gênero. O envolvimento focal de um hemisfério afetado e a discordância em gêmeos 

monozigóticos são sinais de que a fisiopatologia da HME está relacionada com 

mutações somáticas em células das áreas afetadas (FLORES-SARNAT, 2002). 

 Em alguns estudos, foi evidenciado que pacientes com HME apresentam 

mutações de genes que ativam anormalmente a via mTOR (LEE et al.; 2012, PODURI 

et al.; 2012, CAI et al.; 2014, WANG et al.; 2013).  A via mTOR (Mammalian Target 

of Rapamycin), é uma cascata de sinalização celular envolvida na patogênese da HME e 

outros tipos de malformações do desenvolvimento cortical (ROSSINI et al., 2016). A 

mTOR, é uma serione/threonine quinase que é altamente conservada em muitos 

organismos. A cascata de sinalização da mTOR, está envolvida na manutenção da 

homeostase celular, metabolismo energético, estresse oxidativo, proliferação e 

sobrevivência, resposta a fatores de crescimento, diferenciação e migração, organização 

do citoesqueleto e autofagia (CRINO, 2015). 

Essa via é influenciada por uma série de sinais celulares (insulina, fatores de 

crescimento e estresse) e também por diversas outras vias correlatas, de forma direta ou 
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indireta, sendo a PI3K/AKT a principal via descrita até o momento capaz de exercer 

influência sobre ela (RICE; WADHWANI, 2015). 

A atuação da mTOR, como quinase, pode ser dividida em dois complexos 

heteroméricos: mTOR complex 1 (mTORC1) e mTOR complex 2 (mTORC2). A 

mTORC1 é modulada primariamente através do fator de crescimento da cascata de 

sinalização PI3K(phosphoinositide-3-kinase)-AKT-mTOR, e pela rapamicina, um 

antibiótico inibidor da função e que age através da proteína de ligação FKBP12. A 

mTORC2 desempenha um papel regulatório indireto na mTORC1 através da via de 

sinalização AKT e é relativamente insensível a rapamicina (Figura 1) (CRINO, 2015,) 

(Figura 3). 

O mTORC1, é modulado pelo TSC1 (produto da proteína do cromossomo 9q34 

gene TSC1) e TSC2 (produto da proteína do cromossomo 16p13 gene TSC2) via Rheb 

(Ras homolog enriched brain). Os efeitos dos receptores insulino-dependentes e de 

fatores de crescimento, do metabolismo energético celular e dos fatores induzidos pela 

hipóxia convergem no complexo TSC1/TSC2 (CRINO, 2015). GATOR1 é outro 

complexo modulador da atividade da mTOR recentemente identificado (MYERS; 

SCHEFFER, 2017) (Figura 3). 

As consequências da desregulação da via mTOR consistem, principalmente, na 

geração de severas alterações corticais, com morfologia celular anormal, 

frequentemente associadas com epilepsias intratáveis. Essas alterações neuropatológicas 

se devem a expressão aberrante de várias proteínas da via que não são normalmente 

ativadas durante o desenvolvimento cortical. Isso ocorre porque a mTOR age como 

regulador central de muitas etapas durante o desenvolvimento e maturação cortical 

cerebral, incluindo o crescimento celular e proliferação, metabolismo energético, 

inflamação e plasticidade sináptica (ROSSINI et al., 2016). 

A mTOR está envolvida em vários processos fisiológicos que podem contribuir 

para várias alterações histopatológicas nas malformações do desenvolvimento cortical. 

A maioria dos genes com mutações patológicas reprimem a atividade da proteína 

mTOR consequentemente levando a diminuição dos níveis de proliferação e 

crescimento celular e assim causam o fenótipo observados nos pacientes com HME 

(D'GAMA et al., 2005) (Figura 3),.  O estudo do papel da via mTOR na gênese na HME 

é de grande importância, visto que seu papel como um potencial alvo terapêutico ainda 

não é totalmente esclarecido.  
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Figura 3 - Representação esquemática da via de sinalização do alvo de rapamicina em 
mamífero (mTOR). A HME é causada por mutações de ganho de função ou mutações de perda de 
função em genes relacionados ao mTOR. Setas pretas e barras transversais indicam ativação e 
inibição da fosforilação. *Adaptado D'GAMA et al., 2005. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Há uma grande variedade de malformações do desenvolvimento cortical e cada 

uma delas tem seu grau de complexidade. A HME e outras malformações do 

desenvolvimento cortical representam causas comuns de epilepsia pediátrica intratável. 

Mesmo diante dos recentes avanços da medicina em relação ao tratamento da epilepsia, 

uma parcela importante dessas crianças não apresenta controle adequado das crises 

convulsivas, depois de instituídas todas as linhas de tratamento disponíveis. O 

estabelecimento de uma assinatura gênica para estes casos pode auxiliar a compreensão 

da patogênese molecular e celular, além de possibilitar a identificação de biomarcadores 

de prognósticos e terapêuticos. 
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3. OBJETIVOS 

 

O objetivo deste estudo é identificar os defeitos genéticos específicos da HME 

analisando os genes da via de sinalização mTOR.  

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Detectar mutações somáticas que estão correlacionadas com a via mTOR; 

- Associar a caracterização molecular de acordo com a clínica de pacientes com HME. 

- Identificar nesses pacientes algum tipo de mutação somática em todas as vias de 

sinalização; 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este estudo foi desenvolvido com a colaboração da Universidade de São Paulo, 

através do Departamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto/SP e o Centro de Medicina Genômica do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, 

Universidade da Califórnia de San Diego e a Universidade da Califórnia de Los 

Angeles.  

Os pacientes selecionados são provenientes do Centro de Cirurgia de epilepsia - 

CIREP do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP. 

Todos os experimentos foram realizados na Universidade da Califórnia de San Diego, 

sob a orientação do Professor Dr. Joseph Gleeson, durante um período de 8 meses de 

estágio no exterior, com bolsa modalidade sanduíche (Capes). As análises dos 

resultados foram realizadas no núcleo de bioinformática do Centro de Medicina 

Genômica do Hospital das Clínicas (Figura 4). 
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Figura 4 - Fluxograma das etapas experimentais realizadas no projeto de pesquisa.  
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4.1 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 Esse projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

HCFMRP/USP. Devido o compartilhamento de amostras para envio ao exterior, o 

presente projeto foi analisado e aprovado pelo Conselho Nacional de Ensino e Pesquisa 

(CONEP nº 6978/2015). 

 Em relação ao acesso aos arquivos médicos e informações dos prontuários, foi 

assegurada a privacidade, a proteção da imagem e a não estigmatização dos 

participantes da pesquisa, garantindo assim a não utilização das informações em 

prejuízo das pessoas, inclusive em termos de autoestima, de prestígio e/ou de aspectos 

econômico-financeiros e garantia de manutenção do sigilo e da privacidade dos 

participantes da pesquisa durante todas as fases da pesquisa; conforme Resolução CNS 

n° 466 de 2012, itens III.2.i e IV.3.e. Todos os casos possuem o termo de consentimento 

livre e esclarecido (TCLE) assinado pelos pacientes. 

 

4.2 CASUÍSTICA 

 

Foram selecionados 10 pacientes diagnosticados com HME na faixa etária de 0 a 

18 anos de idade, acompanhados no Centro de Cirurgia de epilepsia - CIREP do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP. Os 

indivíduos afetados foram submetidos a uma extensa avaliação pré-cirúrgica, incluindo 

ressonância magnética estrutural e vídeo-EEG, para localizar a zona epileptogênica e 

possíveis outros exames. A convergência de dados clínicos, eletroencefalográficos e de 

imagem sugeriram uma zona epileptogênica focal, regional ou hemisférica e neste caso 

um procedimento cirúrgico foi proposto.  

 

4.3 OBTENÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

O protocolo cirúrgico consistiu em uma biópsia do tecido lesado, fracionado em 

duas partes, uma para o encaminhamento de testes histopatológicos de rotina e a outra 

fração congelada em nitrogênio líquido. A amostra de sangue foi coletada no momento 

da cirurgia, não houve necessidade do puncionamento de uma veia exclusiva para este 

propósito, e assim foi utilizada a mesma veia puncionada para os exames de rotina, 
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foram coletados 3 ml de sangue em tubo contendo EDTA, mantido a 4oC até o 

momento de seu processamento. 

 

4.4 ANÁLISE PATOLÓGICA E IMUNOHISTOQUÍMICA  

 

As porções cerebrais foram cortadas em secções de 5 µm de espessura e 

montadas em lâminas histológicas, coradas com hematoxilina-eosina (H & E), com 

intuito de avaliar padrões gerais de arquitetura celular, distribuição de estruturas e 

densidade celular. 

Ensaios de proteína glial fibrilar ácida (GFAP) foram realizados para avaliar a 

distribuição e aspectos morfológicos dos astrócitos, bem como NeuN para analisar o 

arranjo de neurônios em colunas e camadas. O polímero Spring - Biocience foi aplicado 

nas lâminas e foram incubadas durante a noite a 4 ° C, com o respectivo anticorpo anti-

GFAP primário 1: 2000 (anti-GFAP (DAKO 6F2, Dinamarca) e anticorpo anti-NeuN 1: 

750 anti-NeuN ( CHEMICON A60). Estes foram revelados com 3,3'-diaminobenzidina 

(DAB; Sigma). Finalmente, as lâminas foram contra-coradas com hematoxilina, lavadas 

em água corrente e desidratadas por soluções crescentes de etanol crescentes e xilol,  

fixadas em PermountTM. A documentação fotográfica foi feita com um microscópio de 

luz AxiosKop2 plus (Carl Zeiss) e uma câmera digital AxioCamHrc (Carl Zeiss), 

conectada a um computador equipado com o software Axio Vision 3.1 (Carl Zeiss).  

 

4.5 ANÁLISES GENÔMICA  

4.5.1 EXTRAÇÃO DE DNA - SANGUE 

 

O DNA genômico foi extraído da amostra de sangue através do procedimento 

automatizado por beads magnéticas utilizando o kit DNA purification AS1010 

(Promega) no equipamento Maxwell® (Promega). Primeiramente, o tubo contendo a 

amostra de sangue foi centrifugado a 2000 g por 20 min à 4oC para a obtenção do 

buffycoat. Em seguida, o buffycoat foi transferido para o cartucho contendo todos os 

reagentes necessários para a lise celular e obtenção do material genético, este foi 

transferido para um eppendorf 1.5ml e mantido em freezer -30° C. 
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4.5.2 EXTRAÇÃO DE DNA – TECIDO  

 

O DNA genômico foi extraído da amostras de tecido cerebral através do kit 

Puregene Core Kit A (Qiagen). As amostras foram maceradas utilizando um 

homogeneizador, em seguida foram adicionados 300 ul do reagente para lise celular, 

mantidos em banho maria 65°C por 1 hora, e adicionados 1,5 RNase e mantidos 

novamente por 1 hora em banho maria 37° C. Após foram incubados em gelo por 3 

minutos e adicionados 100ul solução de precipitação de proteína, as amostras foram 

centrifugadas por 3 min a 16.000g. Mediante visualização do pellet, esse foi retirado do 

sobrenadante e adicionado 300 ul de isoproponol e mantido em freezer -30° C.  

 

4.5.3 ANÁLISE DA INTEGRIDADE DO DNA  

 

O DNA extraído das amostras teve a pureza e a concentração verificados por 

meio do Nanodrop® 8000 (Thermo Fisher Scientific, EUA) e Qubit® 2.0 Fluoremeter 

(Invitrogen, EUA), respectivamente. Para verificar a pureza, foram utilizados 6 µL de 

cada amostra (em triplicatas, sendo 2 µL para cada análise). Amostras consideradas 

aptas à continuidade do experimento apresentaram valores da razão A260/280 entre 1,8 

e 2. Para verificação da concentração das amostras foi utilizado o fluorímetro 

Qubit®2.0 e o kit Qubit® Assay Kit dsDNA Broad Range Assay (Invitrogen, EUA). 

 

4.5.4 SEQUENCIAMENTO DO EXOMA 

 

As bibliotecas de exoma foram preparadas com o kit Nextera Exome Rapid 

Capture (Illumina Inc., San Diego, CA, USA). O DNA genômico foi corretamente 

quantificado por método fluorimétrico (Qubit) e 50ng de DNA de cada amostra foi 

utilizado na preparação das bibliotecas, seguindo as instruções do fabricante. Em 

seguida realizado a etapa de captura e enriquecimento do exoma com um conjunto de 

sondas altamente otimizadas para obtenção de cobertura igual ou maior que 50x 

abrangendo todo exoma. Sondas de 95pb foram usadas na captura de 62Mb de regiões 

codificadoras de 20.794 genes. A primeira etapa consistiu na mistura do DNA 

devidamente quantificado com as sondas de captura. Em seguida, foram usadas esferas 

de estreptavidina para capturar as regiões alvos e aplicação de três lavagens para 

remoção de ligações não-específicas, deixando o material pronto para a segunda 
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hibridação. O passo seguinte visou na amplificação por PCR da biblioteca. Nessa fase, 

foi crítica a quantificação da biblioteca e para isso foi realizado, além da quantificação 

fluorimétrica, uma quantificação absoluta por PCR em tempo real, utilizando-se o kit 

comercial KAPA SYBR FAST (KAPA Biosystems) (Figura 5). Após a quantificação 

precisa, as bibliotecas foram diluídas de 8 a 10pM de cada uma, usados para 

desnaturação e posterior clusterização, que consiste de 3 etapas: 1) amplificação dos 

clusters, 2) linearização, bloqueio e 3) hibridação dos primers.  A primeira etapa é 

realizada em uma estação de clusterização, no caso o dispositivo fluídico chamado cBot. 

Portanto, as bibliotecas foram clusterizadas em uma flow cell, que é o suporte sólido da 

reação, com os reagentes TruSeq PE Cluster Generation Kit v5 (Illumina Inc. San 

Diego, CA, USA). Durante a geração dos clusters, cada fragmento de cDNA das 

bibliotecas foi incorporado à superfície da flow cell, que coberta com oligonucleotídeos 

complementares aos adaptadores, usados para amplificar o cDNA de forma isotérmica, 

dando origem aos clusters, ou seja, grupos ou colônias de fragmentos ligados a flow 

cell. A linearização foi uma reação feita para retirar os adaptadores para assegurar que a 

hibridação e o sequenciamento ocorreram somente em uma das fitas de cada cluster. A 

etapa de bloqueio referiu-se a neutralização das hidroxilas presentes nas extremidades 

3’ dos clusters linearizados, para evitar a adição de substratos de fluoróforos ou 

qualquer outro segmento que não seja o primer de sequenciamento. Uma desnaturação 

garantiu a formação de templates de fita simples, que foram hibridados aos primers de 

sequenciamento. Nesse ponto, a biblioteca esteve pronta para o sequenciamento, que foi 

realizado com o kit TruSeq SBS kit v5 (Illumina Inc.), na configuração paired-end 

2x75bp  (de cada extremidade dos transcritos foram sequenciados 75 nucleotídeos) em 

equipamento Illumina Genome Analyzer IIx (GAIIx), baseado na tecnologia Solexa ou 

SBS (“Sequencing-by-Synthesis”), que permitiu a leitura massiva e paralela 

(simultânea) da sequência de nucleotídeos de milhões de fragmentos de DNA 

capturadas das regiões codificadoras.  A tecnologia SBS foi embasada na terminação da 

síntese da cadeia de DNA após a detecção do sinal fluorescente. Por terminação 

entendeu-se a clivagem do nucleotídeo marcado, já detectado que possibilitou a adição 

do próximo nucleotídeo. Os eventos de incorporação e clivagem do nucleotídeo 

marcado e modificado ocorreram sucessivas vezes, dentro da flow cell, permitindo, 

desta forma, a leitura base a base e ao mesmo tempo eliminando possíveis erros em 

sequências com repetições da mesma base (regiões homopoliméricas) (Figura 5).  
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Figura 5 -  Representação gráfica do preparo e enriquecimento da biblioteca genômica 
utilizando o  kit Nextera Exome Rapid Capture  (Illumina, EUA) (Modificado de ILLUMINA 2015). 

 
 
 

4.6 ANÁLISE DE BIOINFORMÁTICA 

 

As análises de exomas sequenciados na plataforma Illumina foram realizadas no 

núcleo de bioinformática do Centro de Medicina Genômica do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.  
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4.6.1 WES MAPEAMENTO E FILTRAGEM/LEITURA AMPLICON 

 

O sequenciamento e amplificação das amostras pareadas de cérebro e sangue 

foram realizados com hexâmeros aleatórios como identificadores moleculares únicos 

(UMIs), para marcar fragmentos de DNA individuais e remover duplicatas de PCR. As 

UMIs foram primeiramente removidas das leituras de sequenciamento de amplificação e 

anexadas ao nome de leitura usando o extrato de umi_tools (SMITH et al., 2017). Estas 

leituras foram então alinhadas com a versão hg19 do genoma de referência humana com 

sequências de chamariz usando bwa-mem com parâmetros padrão. Para remover as 

duplicatas de PCR, as leituras foram agrupadas com base em seu local mapeado e na 

IHM e filtradas para produzirem apenas um par de leituras por grupo usando a dedução 

de umi_tools. Finalmente, os indels realinhados usando o IndelRealigner (v3.5) do 

GATK (DEPRISTO et al., 2011). 

 

4.6.2 IDENTIFICAÇÃO DAS VARIANTES  

 

As variantes para as chamadas das SNVs e indels germline foram realizadas de 

acordo com as melhores práticas do GATK's. As variantes foram primeiramente 

chamadas em cada amostra usando HaplotypeCaller e, em seguida, a genotipagem 

conjunta foi realizada em todas as amostras usando Combine GVCFs e Genotype 

GVCFs. As variantes foram anotadas com conseqüências funcionais (por exemplo, 

sinônimo, não-codificação, etc) e freqüências alélicas do Exome Aggregation 

Consortium (ExAC) (LEK et al., 2016) usando o Variant Effect Predictor (MCLAREN 

et al., 2016) 

 

4.6.3 IDENTIFICAÇÃO DAS VARIANTES SOMÁTICAS ESPECÍFICAS DO 

CÉREBRO 

 

Para identificar variantes somáticas específicas do cérebro, primeiro compilou-se 

uma lista de variantes em genes da via mTOR, que foram previamente associados a 

casos de displasia cortical focal e HME. Em seguida, tabulou-se o número de pares de 

leituras que contêm os alelos de referência e alternados em cada uma dessas variantes. 

A amostra de cérebro apresentou pelo menos dois pares lidos com o alelo alterado em 
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variantes conhecidas, então foi considerado uma variante somática específica do 

cérebro. 

Foram tabuladas como novas variantes somáticas específicas do cérebro usando 

dois tipos de chamadas variantes somáticas com parâmetros padrão: strelka (v2.7.0) e 

muTect (v3.1) (SAUNDERS et al., 2012) Para cada indivíduo, considerou-se a amostra 

do cérebro como a “displasia” e a amostra de sangue “normal”. São geradas chamadas 

somáticas específicas para o cérebro de alta qualidade, tomando a interseção de 

variantes identificadas tanto pelo strelka quanto pelo muTect. Foram anotadas estas 

chamadas com consequências variantes (por exemplo, sinônimos, não-codificação, etc) 

e freqüências alélicas do Exome Aggregation Consortium (ExAC) (LEK et al., 2016) 

usando o Variant Effect Predictor (MCLAREN et al., 2016). Foram inseridos filtros 

para incluir apenas aquelas que resultaram em uma mudança na proteína (ou seja, 

missense, stop gain, splice site) e que tiveram uma freqüência do alelo ExAC <1%. 

Por fim as variantes identificadas foram anotadas e uma tabela separada por 

tabulação (para ser aberta no excel), e gerada com o software snpEff e scripts. Uma vez 

anotadas, as variantes foram classificadas em relação a sua patogenicidade, por meio de 

busca em banco de dados e predição de patogenicidade em sites específicos (UMD 

predictor – http://umd-predictor.eu/ e CADD – http://cadd.gs.washington.edu/). Os 

testes estatísticas e gráficos foram feitos no R utilizando o package R Commander 

(FOX, 2005) e no GraphPad Prism 6, com um nível de significância estabelecida em 

p<0,05. Para análise da interação das proteínas PPI, foi usado o Network String, a 

análise de redes e atuação de cada proteína é definida pelas cores de cada circulo e 

espessura das linhas que interligam as variantes expressas (Figura 6). 

 

 
Figura 6 - Fluxograma da metodologia aplicada para a análise de bioinformática. 
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4.7 ddPCR SCREENING e VALIDAÇÕES 

 

 Para as validações das mutações selecionadas, foram comparadas as amostras de 

DNA extraídas do sangue periférico e tecido encefálico usando o equipamento QX200 

Dropet Digital, que permitiu a quantificação absoluta de número de células em mutação. 

O fluxo de trabalho ddPCR começa como qualquer outro ensaio de PCR (Figura 7). 

A reação ddPCR foi composta de 10 ul de ddPCR Master Mix (Bio-Rad), 12,5 

pmol para cada primer, 6,25 pmol de cada probe, e 5 ul de DNA. As amostras foram 

preparadas em duplicatas com 10% de volume adicional e as gotas geradas (gerador de 

gotícula QX200, Bio-Rad, Munique, Alemanha). A PCR foi realizada como se segue: 

desnaturação inicial a 95 ° C durante 10 min, a amplificação em ciclos de 40 a 95 ° C 

durante 30 s e 60 ° C durante 1 min, e desativação da enzima a 98 ° C durante 10 min. 

Para todas as medidas, foi utilizado um tempo de subida de 2 ° C/s. Em seguida, as 

gotas foram analisados no leitor QX200 gota (Bio-Rad). Os dados foram analisados 

com o software Quantasoft 1,7 (Bio-Rad), (Figura 7). 

 

 
Figura 7 -  Visão geral do fluxo do método de ddPCR de gotículas digitais. A mistura de PCR é 
fracionada em milhares de gotículas do tamanho de nanolitros usando tecnologia especializada de 
óleo e microfluídica. As gotículas são submetidas a ciclos térmicos em uma máquina de PCR 
padrão. Uma reação de PCR ocorre apenas nas gotículas que transportam o DNA alvo. Os 
produtos de PCR são detectados por um ensaio TaqMan. Resumidamente, a sonda TaqMan 
hibridiza para um local interno do produto de PCR. A sonda tem um fluoróforo 5 'cuja 
fluorescência é extinta por um fluoróforo de 3. Uma vez que a DNA polimerase atinja a sonda 
durante a etapa de extensão, a sonda é clivada pela atividade de exonuclease de 5 ′ a 3 polymer da 
polimerase. Essa ação libera o fluoróforo do inibidor de modo que a fluorescência possa ser 
detectada quando excitada pelo comprimento de onda apropriado da luz. As gotículas são lidas 
uma a uma usando um leitor de gotas para fluorescência em cada um dos dois canais (FAM em 
azul e VIC em verde). Os dados são exibidos em um gráfico 2-D de gotículas positivas nos canais 
FAM e VIC, duplo positivo (aqua) e negativo duplo (cinza).  
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5. RESULTADOS  

5.1 CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA DOS PACIENTES SELECIONADOS  

 

Os pacientes analisados, tinham idade entre 4 meses a 14 anos na época da 

cirurgia, sendo, 6 do sexo masculino e 4 do sexo feminino. Foram categorizados com 

epilepsia de difícil controle e por isso foram encaminhados para a abordagem cirúrgica.  

A idade de início da epilepsia variou entre 1° dia de vida até 9 meses de idade, a 

frequência de crises pré-operatórias na maioria dos casos foi de 1 a 6 vezes / dia parcial 

e generalizada. Somente um caso apresentava crises mais severas com frequência maior, 

podendo apresentar 20 crises diárias. Dos 10 casos estudados 8 pacientes apresentavam 

sinais de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor (Tabela1).  

O Engel pós-operatório I foi atingindo em todos os pacientes no tempo de 

seguimento de um a seis meses. Após um ano de pós-operatório, oito pacientes 

mantiveram o score de I e apenas dois pacientes foram categorizados com score de II 

(Tabela 1). 

 

5.1.2 ANÁLISE DAS IMAGENS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

 

Nos pacientes selecionados para este estudo, foram avaliadas imagens de 

ressonância magnética de todo o hemisfério e estruturas adjacentes ao hemisfério 

envolvido, incluindo os nervos cranianos, espaços subdurais e subaracnóideos, vasos 

cerebrais, tronco encefálico e cerebelo. Esses achados foram revisados para os lados 

ipsilateral e contralateral. A assimetria foi um dos aspectos-chave para análise. O 

protocolo de ressonância magnética incluiu a cobertura total do cérebro com sequências 

sem intervalo de alta resolução 2D axial ponderada T2 spin-echo, axial e coronal T2 

FLAIR (Figura 7).    

Os resultados da análise por RM demonstraram que 5 pacientes tinham 

alterações no hemisfério direito do cérebro e o hemisfério cerebral esquerdo nos demais, 

8 pacientes foram categorizados como HME hemisférica, quando todo o hemisfério é 

afetado e 2 subhemisférica é quando menos do que todo o hemisfério é afetado (ex: 

quadrante posterior do hemisfério, mais comum, ou o quadrante anterior do hemisfério).  

Na maioria dos casos observou-se um hemisfério cerebral com aumento de seu 

volume, com efeito de massa que geralmente comprime o corpo do ventrículo lateral e 
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acarreta desvio de linha média em sentido contralateral. Os giros espessos, sulcos pouco 

definidos e a margem cortical interna indistinta (Tabela 1) (Figura 8).  

 
Tabela 1: Principais alterações observadas em imagens de ressonância magnética 
 
ID Classificação Pré-operatório Pós-operatório  

HME-
4143 

Hemisférica 
 

Corte axial e coronal de RNM em FLAIR 
evidenciando aumento de volume do 
hemisfério cerebral e cerebelar esquerdos, 
com dilatação do ventrículo lateral e área 
de hipersinal periventricular. 

Corte axial de RNM em FLAIR 
com sinais pós-operatórios de 
exérese do opérculo fronto-
parietal, dilatação ventricular e 
desconexão do hemisfério cerebral 
esquerdo 

HME-
4144 

Subhemisférica Corte axial e coronal de RNM em FLAIR 
evidenciando aumento do volume do 
hemisfério cerebral direito e alteração 
difusa de sinal do parênquima cerebral no 
hemisfério cerebral direito, 
predominantemente em região temporo-
parieto-occipital.  

Corte axial de RNM em FLAIR 
com sinais pós-operatórios de 
desconexão posterior temporo-
parieto-occipital a direita.  

HME-
4145 

Hemisférica 
 

Corte axial e coronal de RNM em FLAIR 
evidenciando alteração de sinal e da 
morfologia dos giros em todo hemisfério 
esquerdo.  

Corte axial de RNM em FLAIR 
com sinais pós-operatórios de 
exérese do opérculo fronto-
parietal, dilatação ventricular e 
desconexão do hemisfério cerebral 
esquerdo.  

HME-
4146 

Hemisférica 
 

Corte axial em T2 e coronal em FLAIR de 
RNM evidenciando alteração de sinal e da 
morfologia dos giros em todo hemisfério 
esquerdo 
 

Corte axial  de RNM em FLAIR 
com sinais pós-operatórios de 
exérese do opérculo fronto-
parietalesquerdo, amígdalo-
hipocampectomiae desconexão 
hemisférica a esquerda.  

HME-
4147 

Hemisférica 
 

Corte axial e coronal de RNM em FLAIR 
evidenciando giros com morfologia 
alterada em região frontal mesial direita e 
do cíngulo, com discreto espessamento 
cortical..  
 

Corte axial de RNM em FLAIR 
com sinais pós-operatórios de 
exérese do opérculo frontal e 
desconexão anterior do lobo 
frontal a direita.  
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HME-
4148 

Hemisférica 
 

Corte axial e coronal de RNM em FLAIR 
evidenciando aumento de volume do 
hemisfério cerebral direito, alteração da 
morfologia habitual, com espessamento 
cortical, predominantemente em região 
fronto-parieto-insular, e dilatação do 
ventrículo lateral direito. 

Corte axial de RNM em FLAIR 
com sinais pós-operatórios de 
exérese do opérculo frontoparietal 
e grande parte do lobo frontal 
direito complementada com 
desconexão hemisférica a direita 

HME-
4149 

Hemisférica 
 

Corte axial e coronal de RNM em FLAIR 
evidenciando aumento de volume do 
hemisfério cerebral a direita, espessamento 
cortical, dilatação do ventrículo lateral e 
área de hipersinal periventricular. 

Corte axial de RNM em T2 com 
sinais pós-operatórios de exérese 
do opérculo fronto-parietal e 
grande parte do lobo frontal 
direito complementada com 
desconexão hemisférica a direita 

HME-
6577 

Subhemisférica Corte axial e coronal de RNM em FLAIR 
evidenciando alteração morfológica em 
sulcos e giros do hemisfério cerebral 
direito, marcadamente em região temporo-
occipito-parietal, associado a alteração de 
sinal peri-ventriculare dilatação do átrio 
ventricular a direita 

Corte axial de RNM em FLAIR 
com sinais pós-operatórios de 
desconexão temporo-parieto-
occipital a direita 

HME-
6584 

Hemisférica 
 

Corte axial e coronal de RNM em FLAIR 
evidenciando aumento do volume do 
hemisfério cerebral direito, dilatação do 
ventrículo lateral.  

Corte axial de RNM em FLAIR 
com sinais pós-operatórios de 
desconexão temporo-parieto-
occipital a esquerda, associada a 
encéfalomalacea temporo-
temporo-occipital sequelar pós-
AVC isquêmico. 
.  

HME-
6593 

Hemisférica 
 

Corte axial e coronal de RNM em FLAIR 
evidenciando aumento de volume do 
hemisfério cerebral esquerdo, 
espessamento cortical, dilatação do 
ventrículo lateral e área de hipersinal 
periventricular 

Corte axial de RNM em FLAIR 
com sinais pós-operatórios de 
exérese do opérculo fronto-
parietal, polo frontal e desconexão 
do hemisfério esquerdo 
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Figura 8 - Ressonância magnética cerebral ponderadas em FLAIR, demonstrando as principais 
alterações morfológicas de indivíduos diagnosticados com hemimegalencefalia. As principais 
alterações encontradas estão descritas na tabela 1.  
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5.1.3 ANÁLISE HISTOLÓGICA E IMUNOHISTOQUÍMICA 
 
 

As principais características encontradas na análise histológica incluíram 

dislaminação cortical, grandes neurônios atípicos, células balão, heterotopia neuronal e 

astrocitose com calcificação distrófica. Os neurônios heterotópicos na substância branca 

estavam presentes em um padrão radial sugestivo de migração neuronal aberrante. 

Vários neurônios grandes foram distróficos com anormalidades do citoesqueleto, como 

neurofilamentos fosforilados. A maioria das células balão eram de origem astrocitária, 

sendo positiva para proteína ácida fibrilar glial e negativa para os marcadores neuronais 

(Figura 9).   

As células balão apresentavam um grande corpo celular e citoplasma 

eosinofílico vítreo opalescente, com a coloração em hematoxilina e eosina (H & E), em 

alguns casos, houve a presença da substância de Nissel e núcleos múltiplos. Os dados da 

análise histológica foram apresentados individualmente na tabela 2.  

 

 
Figura 9   -    Fotomicrografías dos encéfalos dos pacientes diagnosticados com HME, 
representando as principais alterações. (A) HME-4143,  setas indicam a presença de células balão, 
(B) HME-4143, neurônios citomegálicos e dismórficos, com acúmulo de substância de Nissel na 
periferia. Coloração: hematoxilina e eosina. (C) HME 4145 imunomarcação para NeuN, presença 
de neurônios heterotópicos na transição da substância branca para neocórtex, (D) HME 4143 
imunomarcação para GFAP evidenciando astrogliose. (E) HME-6584 imunomarcação para NeuN, 
setas indicam neurofilamentos acumulando no corpo dos neurônios displásicos,  (F) HME-6584, 
imunomarcação para NeuN, observa-se desorganização das camadas corticais IV, V, VI, com 
perda neuronal.  (A, B, C, D, E) Objetiva de 40X. Barra: 100µm, (F) Objetiva de 100X. Barra: 
20µm. 
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Tabela 2 - Principais informações clínicas coletadas a partir da revisão de prontuários médicos 

ID HME-6577 HME-4143 HME-4146 HME-4147 HME-4144 HME-4148 HME-6593 HME- 4145 HME-4149 HME-6584 
Sexo M M F F F F M M M M 

Data de nascimento 13/11/2011 13/05/2007 26/01/2012 01/02/2013 05/09/2012 07/06/2014 05/04/2012 23/10/2001 16/09/2002 04/11/2002 
Início da Epilepsia 1d 3m 9m 3m 1m 1d 3m 3m 3m 8m 

Frequência de crises 
mensais/Pré-

operatório 
600 3 80 120 150 150 3 120 120 150 

ADNPM Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Hemiparesia Não Não Não Não Não Não Sim Sim Sim Sim 

Desvio ocular 
nistagmo Sim Sim Não Não Sim Sim Sim Não Não Sim 

Macrocefalia Não Não Não Não Sim Sim Sim Não Sim Não 
Número de 

Medicamentos 8 5 5 3 4 4 5 3 4 7 

Tipo de crise Parciais 
Parciais com 
generalização 

secundária 
Parciais Parciais Parciais Parciais Parciais 

Parciais com 
generalização 

secundária 
Generalizadas 

Parciais com 
generalização 

secundária 
Idade na cirurgia 1 5 2 1 2 0 4 6 6 13 

Tempo de 
Internação na UTI 1 2 5 2 2 6 3 1 2 28 

Tratamento 
reoperação 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

Tipo de cirurgia Desconexão 
TPO direita 

Hemisferectomia 
Esquerda 

Hemisferectomia 
Esquerda 

Lobectomia 
Frontal Direita 

Quadrantectomia 
Posterior Direita 

Hemisferectomia 
Direita 

Lobectomia 
Frontal  

Esquerda 
Hemisferectomia  

Esquerda 
Hemisferectomia 

Direita 
Hemisferectomia 

Esquerda 

Perda sanguínea 
cirúrgica Sim Não Não Sim Sim Sim Sim Sim Não Não 
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Comprometimento 
neuropsicomotor 

Não Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Diagnóstico. 
Histopatológico DN,GA  PMG, GA, NH, 

BC CG,CN,BC,GA CG,NH,DN CD,GA,CN,DN,
BC CD, GA, CG DN,BC,CG CN, CD, NH,GA CD,BC DN, BC, CD, 

PMG 
Engel 1mês I I I I I I I I I I- B 

Engel 6meses I I I I I I I I I I- B 
Engel 1ano II I I I II I I I I I- B 

História Gestacional 
e Perinatal * * * 

Oligodramnio 7 
meses de 
gestação 

* * * * 

Mãe com 
hipertensão 
gestacional. 
Exame de 
ultrassom 

evidenciando 
ventrigulome-

galia 

* 

História Familiar      
 

Tio 
materno 

tem 
esquizofren

ia. 
Mãe tem 

tricotiloma
nia com 

TAG 

Tio do pai e avó 
materna tem 

epilepsia, ambos 
inicio tardio 

* 

Pai apresenta 
desmaios.  Prima 

diagnosticada 
com 

malformação do 
desenvolvimento 
cortical, ambos 
sem diagnóstico 
com epilepsia. 

Mãe portadora 
de esclerose 

tuberosa com 
epilepsia. Avô 
materno com 

marcha 
hipocromica com 

epilepsia. 

* 
Primos 

paternos 
com 

epilepsia 
* 

Meia irmã 
paterna e tia 
paterna com 

epilepsia 
* 

 
Legenda: CG gliose de chaslin’s, BC células em balão, CD desmielinização cortical, CN neurônios citomegálicos, DN neurônios dismórficos, 
NH heterotopia, PMG polimicrogiria, GA astrogliose, - não se aplica, *sem intercorrências. 
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5.2. QUALIDADE DO SEQUENCIAMENTO 

 

Aplicações do sequenciamento do exoma para identificar variantes patogênicas 

no âmbito da medicina genômica têm sido desenvolvidas recentemente, sendo assim 

para investigar o papel da via mTOR em pacientes com HME, adotou-se essa 

metodologia nas amostras de tecido pareados com o sangue nos 10 pacientes 

selecionados. No sequenciamento do exoma, foram gerados um total de 365 milhões de 

reads. Destes, 87 % passaram os filtros inicias pré-estabelecidos pela Illumina. A 

maioria das reads apresentou uma boa qualidade (Q>28). A qualidade da cobertura do 

sequenciamento foi de 305,00. Após a aplicação dos filtros, foi novamente analisada a 

qualidade do sequenciamento no software Fastqc, a média de cobertura após os filtros 

foram de 347,02 (Figura 10). 

Os dados de números de total de sequencia analisadas, sequencias que saíram da 

análise por não terem um padrão de qualidade, média da qualidade do mapeamento e 

reads duplicadas por amostras encontram-se na tabela 3. 

 

 
 

 
Figura 10 - O Gráfico mostra o valor de qualidade Phred (eixo Y) em cada posição de um read 
de 55pb (eixo X). As linhas em verdes representam as reads que passaram nos filtros de qualidade 
para cada posição, já as linhas amarelas e vermelhas representam reads que foram excluídas da 
análise pois não apresentava parâmetros de qualidade aceitável.   
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Tabela 3 - Estatísticas do Sequenciamento do Exoma. 

_____________________________________________________________________________________ 

ID 
% Reads 

Duplicadas 

% Média da 
qualidade do 
mapeamento 

 

Comprimento 
médio da 
sequência 

% Sequência 
que falhou nos 

filtros de 
qualidade 

Total de 
sequências 

HME-4143_Bl_1 34.9% 47% 76 bp 8% 232.5 

HME-4143_Br_2 37.3% 47% 76 bp 8% 260.2 

HME-4144_Br_1 36.4% 46% 76 bp 8% 242.9 

HME-4144_Br_2 32.0% 48% 76 bp 8% 702.4 

HME-4145_Br_1 38.4% 47% 76 bp 8% 339.0 

HME-4145_Br_2 36.1% 47% 76 bp 8% 214.4 

HME-4146-Br_1 30.0% 51% 124 bp 17% 94.3 

HME-4146-Br_2 31.6% 51% 123 bp 17% 104.0 

HME-4147-BL_1 35.2% 47% 147 bp 8% 0.1 

HME-4147-BR_2 12.7% 46% 133 bp 8% 0.3 

HME-4149-BR_1 38.5% 47% 147 bp 17% 0.2 

HME-4149_Bl_2 34.2% 47% 76 bp 8% 206.7 

HME-4148_Br_1 36.7% 49% 76 bp 8% 177.7 

HME-4148_Br_2 35.8% 47% 76 bp 8% 227.5 

HME-6577-Bl_1 15.8% 46% 136 bp 8% 0.2 

HME-6577-Br_2 32.6% 47% 146 bp 17% 0.1 

HME-6584-Bl_1 31.6% 47% 145 bp 17% 0.2 

HME-6584-Br_2 14.8% 46% 137 bp 17% 0.2 

HME-6593-Bl_1 37.8% 47% 147 bp 17% 0.1 

HME-6593-Br_2 31.8% 47% 145 bp 17% 0.2 

____________________________________________________________________________________ 
 
*BL: Sangue/*BR: Cérebro 
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5.2.2 TIPOS DE MUTAÇÕES E POTENCIAL DE PATOGENICIDADE 

 Quanto ao tipo de mutação, na casuística selecionada para este estudo, mutações 

do tipo missense foram as mais frequentes dentre as variantes com alta predição de 

patogenicidade, segundo ferramenta CADD para os genes mais mutados. Utilizando a 

ferramenta UMD, dentre as variantes com alta predição de patogenicidade, as mutações 

do tipo splice e, novamente, missense foram as mais frequentes. A importância do tipo 

da mutação apresentada pela variante reside no fato de que, a depender do tipo da 

mutação e do local dentro do gene em que ela ocorre, terá um maior potencial em alterar 

a função da proteína e, dessa forma, ser patogênica. Mutações que ocorrem em regiões 

do DNA não fundamentais para a estrutura e função da proteína, como intergênicas ou 

as introns, bem como aquelas que, mesmo que ocorram em regiões essenciais mas que 

não comprometam a estrutura e função da proteína sintetizada, como sinônimas, por 

exemplo, terão baixo potencial patogênico e são habitualmente excluídas da análise num 

momento inicial após gerados os dados brutos das variantes de cada amostra (Figura 

11).  

Mutações do tipo missense, sendo elas as mais frequentes na casuística 

apresentada, caracteriza-se pela troca de uma ou mais bases, resultando em uma 

sequência diferente de aminoácidos, porém com o comprimento preservado. Através 

dessa troca de aminoácidos altera a estrutura e pode alterar a função da proteína 

sintetizada tendo, portanto, potencial patogênico (ENSEMBL.ORG).  

 
Figura 11 - Diagrama mostrando a localização de cada termo de exibição em relação à estrutura 
da transcrição. *Adaptado da plataforma ENSEMBL.ORG.  
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5.2.3 ANÁLISE DAS VARIANTES ENCONTRADAS 

 

Na análise dos casos selecionados foram encontradas 373.376 variantes. Em 

relação a região que abrigava estas mutações, 8.903 estavam em regiões de éxons não 

codificantes, enquanto 129.700 mutações foram identificadas em regiões codificantes, 

dentre elas,  mutações missense, frameshift, de ganho de códon de parada, regiões de 

interações entre proteínas e, inserções e deleções, nas regiões intrônicas identificadas 

262.189 mutações foram em regiões de íntrons, enquanto que 8.987 mutações estavam 

afetando regiões de sítios de splicing, como regiões 5’ e 3’ UTR (Figura 12). 
  

 
 

Figura 12 - Total de mutações identificadas em diferentes regiões e efeitos.  
 

Para uma amostra, usualmente são extraídas aproximadamente 40.000 variantes 

das regiões do genoma, após processamento das sequências alinhadas, é de grande 

importante classificá-las como falso-positivos. Desta forma, torna-se necessária a 

filtragem daquelas variantes possivelmente associadas ao fenótipo de interesse e aquelas 

que podem resultar em associações equivocadas. Assim, fica evidente a necessidade de 
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formas eficientes de anotação destas variantes (EVRONT et al., 2012). Foram excluídas 

as mutações que estavam em regiões não codificantes, regiões intrônicas e regiões 

splicing, em seguida as variantes foram classificadas em relação a sua patogenicidade, 

aquelas que não foram classificadas, foram excluídas da análise.  

Do resultado das filtragens, as variantes restantes foram analisadas 

individualmente, foram identificadas 195 variantes em regiões codificantes, sendo elas, 

4 inframe deletion, 2 splice acceptor, 5 stop gain, 29 frameshift, 154 missense variant 

(Figura 13).  

 

 
 
Figura 13 - Mutações identificadas em diferentes regiões após aplicação dos filtros para seleção 
das regiões de interesse.  
 

Após a análise geral de todas as variantes foi construído um gráfico em ambiente 

R, utilizando o pacote Complex Heatmap, as colunas representam os pacientes e os 

genes expressos em cada um deles, as cores são relacionadas á região que a variante foi 

encontrada, já a patogenicidade é representada por diferentes cores em formato de uma 

linha, titulado como EpiPrint este gráfico que tem como objetivo ilustrar os genes mais 

mutados em diferentes regiões e efeitos de patogenicidade. A importância do tipo da 

mutação apresentada pela variante reside no fato de que, a depender do efeito da 

mutação e do local dentro do gene em que ela ocorre, terá um maior potencial em alterar 

a função da proteína e, dessa forma, ser patogênica. É possível observar na figura 14ª, 

que após a aplicação dos filtros para analisar os genes das regiões de interesse, os 95 

genes mais mutados foram mais expressos  nos pacientes HME 4145 e HME 4146, estes 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Inframe deletion

Splice acceptor variant

Stop gained

Frameshit variant

Missense variant
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apresentavam mais variantes em relação aos demais,  as mutações com efeito missense 

foram mais frequente na casuística apresentada, esse tipo de mutação caracteriza-se pela 

troca de uma ou mais bases, resultando em uma sequência diferente de aminoácidos 

porém com o comprimento preservado. Através dessa troca de aminoácidos altera a 

estrutura e pode alterar a função da proteína sintetizada tendo, portanto, potencial 

patogênico. 

 Porém ao observar os outros casos há uma notável ausência de variantes, como 

pode-se observar na figura 14B, foi gerado um gráfico com todas as mutações presentes 

nos 8 casos, sem aplicação de filtros de patogenicidade. Os casos apresentam mais 

mutações que ocorrem em regiões do DNA não fundamentais para a estrutura e função 

da proteína, como intergenic variant, intron variant, downstream variant, upstream 

variant etc, bem como aquelas que, mesmo que ocorram em regiões essenciais mas que 

não comprometam a estrutura e função da proteína sintetizada, como synonymous 

variant, por exemplo, terão baixo potencial patogênico e são habitualmente excluídas da 

análise num momento inicial após gerados os dados brutos das variantes de cada 

amostra (Figura 14). 
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Figura 14 - Gráfico EpiPrint demonstrando a prevalência de mutações dentre todas as amostras. (A) 
Mutações em todos os casos diagnosticados com HME, após a aplicação dos filtros de seleção de regiões 
de interesse e patogenicidade. (B) Mutações em 8 casos com HME em diferentes regiões e efeitos sem 
aplicação de filtros dos filtros. 
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Após a aplicação dos filtros para seleção da região de estudo, foram 

selecionadas as variantes em relação a alta predição de patogenicidade, para isto foi 

utilizado a ferramenta CADD (Combined Annotation Dependent Depletion - 

http://cadd.gs.washington.edu) com limiar de 10,0. Aquelas que obtiveram um score 

maior de 10.0 foram mantidas para análise como potenciais patogênicos tendo em vista 

o tipo de mutação que as mesmas carreavam. 

Em adição, 7 mutações foram preditas como patogênicas, 21 mutações 

provavelmente patogênicas, estas previamente descritas pelo ClinVar e outras 

ferramentas de predição de patogenicidade. Já 2 mutações sem anotação ou informação 

sobre eles nas bases de dados foram classificadas como VUS. A maioria dessas 

mutações VUS podem ser consideradas uma nova mutação por todas as ferramentas de 

predição utilizadas (Figura 15). 

 

 
 

Figura 15 - Mutações identificadas em diferentes regiões após aplicação dos filtros para seleção 
das regiões de interesse e pela patogenicidade através da ferramenta CADD.   

 

 

5.2.4 ANÁLISE DAS VARIANTES DE INTERESSE  

 

Os algoritmos Strealk e MuTect foram usados para analisar conjuntamente os 

conjuntos de dados WES emparelhados entre o sangue e o cérebro e identificar 

quaisquer variantes de novo nas amostras de cerebrais (não na linha germinativa). 

Embora ambas as ferramentas sejam úteis para detectar mutações somáticas com baixas 

freqüências alélicas em amostras geneticamente heterogêneas, esses algoritmos são 
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baseados em diferentes modelos de probabilidade derivados de abordagens 

independentes, como citado nos materiais e método. 

Na análise das variantes que estão correlacionadas com a via mTOR, foram 

encontradas mutações no tecido cerebral em 4 pacientes, essas mutações não foram 

encontradas no sangue, e assim, caracterizadas como mutações somáticas (Anexo 2).  

Em dois pacientes com HME, identificamos mutações missense na MTOR,  

HME 6584 (c.7255G> A, p.Glu2419Lys), está foi validade somente pela checagem dos 

dados brutos através da plataforma IGV, HME 4146 (c.7498A> T, p.Leu7105Phe) com 

taxa de 6% através da análise pelo ddPRC (Anexo 2), ambos apresentavam uma 

alteração da morfologia marcante em todo hemisfério, crises epilépticas com alta 

frequência pré cirúrgica e atraso neuropsicomotor (Tabela 2)  (Figura 8). Outros dois 

pacientes apresentaram mutações missense do gene PIK3CA, HME 4149 p.Glu542Lys 

(c.1624G> A) com taxa de 11% através da análise pelo ddPCR,  HME 4143 (c.1258T> 

C, p.Cys420Arg) com taxa de 22% através da análise pelo ddPCR (Anexo 2), os dois 

pacientes apresentavam aumento de volume do hemisfério cerebral, espessamento 

cortical marcante com dilatação do ventrículo lateral e área de hipersinal periventricular 

e um atraso neuropsicomotor importante . A hipótese mediante esses resultados é que a 

mutação somática de genes que estão presentes na via mTOR mesmo sendo de baixa 

prevalência podem ser uma das causas genéticas da HME. 

Em um paciente (HME 4143), identificamos mutações somáticas no DEPDC5: 

um stop codon (c.856C>T, p.Arg286), sendo validada pelo metodologia ddPCR, com 

taxa de 5%. (Figura 8) (Anexo 2), evidenciando nas imagens de ressonância magnética 

o aumento de volume do hemisfério cerebral e cerebelar esquerdo, com dilatação do 

ventrículo lateral e área de hipersinal periventricular (Figura 8). 

Para mostrar de forma completa todas as variantes de interesse, foi construído 

um gráfico em ambiente R, utilizando o pacote Complex Heatmap, que leva em 

consideração também a patogenicidade das mutações de interesse encontradas, após a 

filtragem ampla, mantendo somente as mutações patogênicas, provavelmente 

patogênicas e VUS, observa-se os 30 genes mais expressos em cada indivíduo em 

diferentes regiões e efeitos de patogenicidade, nota-se que o gene MTOR e o PIKA3CA 

são os mais expressos na nossa casuística, com maior porcentagem de expressão, sendo 

considerados mutações patogênicas de alto impacto, cinco pacientes não apresentaram 

mutações patogênicas nas regiões de interesse, esse fato pode ser explicado pelos filtros 
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escolhidos para seleção das variantes, assim excluindo todas as variantes que não eram 

de interesse para esta análise (Figura 16).  

 

 

Figura 16 - Gráfico EpiPrint demonstrando a prevalência de mutações dentre as amostras, em 
diferentes regiões e efeitos, após a aplicação dos filtros, selecionando as variantes de interesse. 

 

Os estudos envolvendo investigação genética nas malformações do 

desenvolvimento cortical vem contribuindo para explicação dos mecanismos 

fisiopatológicos, porém os estudos das vias compostas por vários genes ou combinação 

deles tem se mostrado muito mais promissor do que análise individualmente de cada 

gene. Neste contexto, foi realizada uma análise utilizando redes de interações PPI 

também chamada de Network Medicine. 
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Todos as proteínas observadas nos pacientes foram analisados em relação a sua 

interação, as diferentes proteínas são mostradas na rede de PPI e as que não apresentam 

interações foram excluídas da análise e os grupos de proteínas são indicados em cores 

diferentes. As linhas representam as associações funcionais previstas, associações fortes 

são representadas por linhas mais grossas. Através da análise de PPI foi possível 

concluir que os genes expressos nos casos de HME tem uma importante interação, 

possibilitando uma melhor classificação molecular e identificação de vias de sinalização 

que se tornam desreguladas mediante mutações genicas, a análise das redes possibilitou 

elucidar a interação entre fenótipo e genótipo, visto que a maioria dos genes expressos 

na rede estão relacionados com a via mTOR.   

 

 
 

Figura 17- Figura representativa da analise de todos os genes através da rede de interação de proteínas 

PP1. Grupos de proteínas são indicados em cores diferentes. As linhas representam as associações 

funcionais previstas. Associações fortes são representadas por linhas mais grossas. Os genes que não se 

apresentavam ligados a rede foram excluídos da análise.  

 

5.4  ddPCR SCREENING e VALIDAÇÕES 

  

Algumas variantes não identificadas no sequenciamento do exoma foram 

testadas para averiguação se estavam presentes nas amostras biológicas dos pacientes 

selecionados.  Através da análise de PCR digital foi possível identificar mutações de 

interesse, porém o alto custo da análise e a alta complexidade da metodologia limitam a 
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frequência desse tipo de análise.  Foram selecionadas variantes que atuam na vai mTOR 

e que já tenham sido citadas na literatura ou encontradas em outros pacientes com 

HME, participantes de outros projetos do nosso grupo de pesquisa, sendo elas; MTOR 

C14834, MTOR E642K, MTOR L1460P, DEPDC5 A1040, PIK3CA H1047R. 

De todas variantes testadas, somente uma foi considerada positiva.  A mutação 

do gene PIK3CA p.H1047R foi encontrada no paciente HME 6593 com uma 

porcentagem de 13.1% no cérebro e 0% no sangue (Figura 17). 
 
 

 
 
Figura 18 - Figura representativa da análise realizada através de um screening de mutações de 
interesse (A) Controle negativo (B) HME 6593 os droplets em cor laranja representam a 
porcentagem de mutação.  
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6. DISCUSSÃO 

 

 O diagnóstico de HME é feito principalmente com imagem e achados clínicos. 

O diagnóstico clínico pode ser feito em casos sindrômicos, mas a imagem cerebral é 

essencial em casos isolados. A ressonância magnética pré-natal pode revelar aumento 

ventricular e difusão restrita, sugerindo aumento da celularidade e mielinização 

avançada no hemisfério afetado. Em neonatos, os achados ultrassonográficos cranianos 

incluem aumento do hemisfério, espessamento do ventrículo lateral, espessamento da 

substância branca periventricular com aumento da ecogenicidade e deslocamento das 

estruturas da linha média. A ressonância magnética pós-natal geralmente permite o 

diagnóstico correto e tipicamente revela um encéfalo aumentado envolvendo pelo 

menos um lobo, com um córtex espesso; giros amplos; diferenciação anormal de 

matéria cinza-branca com sinal anormal; heterotopia neuronal, assimetria do ventrículo 

e gânglios da base e anormalidades da cápsula interna. O aumento do lobo occipital 

costuma deixá-lo a deslocar-se ao longo da linha média (SANTOS et al., 2014). 

Em pacientes com associação de HME e complexo de esclerose tuberosa, um 

hemisfério pode apresentar paquigiria, imagens de substância branca de alta intensidade, 

nódulos gliais subepenodimais e mineralização difusa. O hemisfério afetado pode se 

tornar menor com a progressão da doença e pode não ser maior do que o hemisfério 

normal oposto no momento da imagem. O hemisfério não HME pode ser normal ou ter 

tubérculos corticais,  estes casos também apresentam comprometimento dos nervos 

cranianos, vasos cerebrais e cerebelo. Aumento do nervo olfativo ipsilateral, vasos 

cerebrais dilatados, hipertrofia hemicerebelar, e arquitetura anormal da folia cerebelar 

foram muitas vezes observados, embora sejam raros os casos com alargamento do nervo 

óptico ipsilateral e hemi-hipertrofia do tronco cerebral (BARKOVICH et al., 2012; 

BARKOVICH et al., 2011). 

A ressonância magnética oferece imagem estrutural de alta resolução do cérebro 

e tem cobertura cerebral completa, permitindo avaliação das principais anormalidades 

estruturais cerebrais observadas em pacientes com HME, incluindo tamanho dos 

ventrículos laterais, aumento da espessura da substância cinzenta cortical, padrões 

anormais de giros, aumento da intensidade do sinal na substância branca subcortical, 

atrofia ou hipertrofia hemisférica, desmielinização, gliose e aspecto hamartomatoso de 

segmentos lobar ou multilobar. Porém as alterações mais frequentes são as 
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polimicrogirias, lisencefalias,  agirias, paquigirias e heterotopias da matéria cinzenta. 

(SHROT et al., 2018; SANTOS et al., 2014). 

Foram também observadas algumas anomalias morfológicas fora do hemisfério 

envolvido. Sabe-se que paciente com HME podem também apresentar uma condição 

que não envolve apenas o hemisfério cerebral, mas também os nervos cranianos, os 

vasos cerebrais e o cerebelo. Um estudo retrospectivo observou-se frequentemente 

aumento do nervo olfativo ipsilateral, vasos cerebrais dilatados, hipertrofia 

hemicerebelar e arquitetura anormal da folia cerebelar, embora o aumento do nervo 

óptico ipsilateral e a hemihipertrofia do tronco encefálico fossem raros (Tabela 1) 

(Figura 8) (SHROT et al., 2018). 

O fator de crescimento nervoso (NGF), que é produzido e liberado pelas células 

cerebrais, está envolvido na regulação da atividade da colina acetiltransferase, que é 

altamente expresso em regiões do sistema nervoso central inervadas pelos neurônios 

colinérgicos magnocelulares do prosencéfalo basal, incluindo o hipocampo, bulbo 

olfativo e neocórtex (CONNOR et al., 1998). Antonelli e colaboradores demonstraram 

aumento dos níveis teciduais de NGF e numerosas células positivas para receptores de 

NGF de alta afinidade em tecidos de pacientes diagnosticados com HME comparado 

com tecidos cerebrais controle. Além disso, não apenas neurônios, mas também 

pequenos vasos sanguíneos e fibras nervosas exibiram positividade de receptores de 

NGF de alta afinidade (ANTONELLI et al., 2004). Nossos resultados podem ser 

explicados pelos achados deste estudo. O aumento ipsilateral do hemisfério afetados e 

malformação desordenada dos giros cerebelares e também dilatações vasculares 

cerebrais podem ser devidas em parte ao aumento do NGF e às células positivas ao 

receptor do NGF de alta afinidade, cuja interação desempenha um papel crucial no 

crescimento, diferenciação e promoção do reparo neuronal. 

A característica típica desses casos, é a notável presença de neurônios 

dismórficos (significativamente aumentados com acúmulo de proteínas de 

neurofilamentos) e células balão. Na formação da camada cortical a laminação cortical é 

frequentemente interrompida a partir da camada II, o teor de mielina também pode estar 

alterado na substância branca subcortical subjacente. Outras anormalidades na camada 

cortical são frequentemente encontradas e não devem ser classificadas separadamente, 

incluindo a organização anormal da camada isocortical adjacente à lesão principal, bem 

como neurônios heterotópicos na camada 1 ou substância branca. Lesões 

histopatológicas semelhantes são observadas em tubérculos corticais, displasias 
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corticais tipo IIB e outras e outras malformações do desenvolvimento cortical como as 

esquizencefalias (BLUMCKE et al.; 2011). 

As principais características encontradas na análise histológica dos casos 

selecionados incluíram dislaminação cortical, grandes neurônios atípicos, células balão, 

heterotopia neuronal e astrocitose com calcificação distrófica. Os neurônios 

heterotópicos na substância branca estavam presentes em um padrão radial sugestivo de 

migração neuronal aberrante. Vários neurônios grandes foram distróficos com 

anormalidades do citoesqueleto, como neurofilamentos fosforilados. A maioria das 

células balão eram de origem astrocitária, sendo positiva para proteína ácida fibrilar 

glial e negativa para os marcadores neuronais.  As células balão apresentavam um 

grande corpo celular e citoplasma eosinofílico vítreo opalescente, com a coloração em 

hematoxilina e eosina (H & E), em alguns casos, houve a presença da substância de 

Nissel e núcleos múltiplos.   

Alguns estudos observaram células balão reunidas em pequenos agregados, mas 

também e deslocadas dentro de tecido cerebral adjacente "normal" (GARBELLI et al., 

1999; URBACH et al., 2002).  Essas células usualmente são ligadas a proteína ácida 

fibrilar glial variável (GFAP) e padrões de coloração de neurofilamentos. Em exemplos 

raros, a coexpressão de ambos os marcadores foi relatada sugerindo a determinação da 

linhagem glial e neuronal, isto é, células intermediárias (UHLMANN et al., 2002). As 

células de balão também podem expressar a variante GFAP-delta (MARTINIAN et al., 

2009), ou outros marcadores de células estaminais, isto é, integrinas SOX2, CD133, 

beta-1 ou o antigénio onco-fetal CD34 (FAUSER et al., 2004, YASIN et al., 2010) 

Modelos anteriores de camundongos mostraram que a ativação da via mTOR 

através de mutações em genes que regulam essa via, podem ocasionar defeitos de 

laminação cortical. No entanto, as interações glia, neuroglia e mutações genéticas, 

também podem estar contribuindo para a patogênese da HME, especialmente em 

relação ao supercrescimento cortical anormal, nos casos em que a mutação somática 

ocorre em um progenitor que dá origem a ambos os tipos de células. Em conjunto, 

análises de modelo camundongo podem sugerir que mutações somáticas que ativam a 

via mTOR em progenitores telencefálicos dorsais causam um conjunto de displasias 

corticais e HME, e também a ativação na linhagem do neurônio excitatório é essencial 

para a formação das malformações do desenvolvimento cortical. (MAGRI et al., 2013; 

MEIKLE et al., 2007; ROY et al., 2015; UHLMANN et al., 2002; ZENG et al., 2011; 

ZHOU et al., 2009).  
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Neste projeto, revisamos a compreensão atual do papel da via mTOR e das vias 

paralelas em relação aos casos de HME, nossos resultados hipotetizam a presença de 

mutações somáticas cerebrais, que são cada vez mais identificadas em casos de 

malformação do desenvolvimento cortical. As mutações genéticas dos genes da via 

mTOR estão associadas a casos diagnosticados com HME, em indivíduos com 

epilepsia. Essa observação relativamente recente de mutações em genes da via mTOR 

em epilepsias focais levanta a possibilidade de que os inibidores de mTOR possam ter 

benefícios terapêuticos mais amplos para pessoas com epilepsia (LEE et al., 2012). 

Na análise das variantes que estão correlacionadas com a via mTOR, foram 

encontradas mutações no tecido cerebral em 4 pacientes, essas mutações não foram 

encontradas no sangue, e assim, caracterizadas como mutações somáticas (Anexo 2). 

Estes dados conferem com resultados de outros estudos, que são conclusivos em relação 

a causa molecular da HME, a hipótese é que a HME pode ser causada por mutações 

pontuais do tipo de novo, sendo caracterizadas como mutações somáticas, que são 

definidas como uma alteração no DNA que ocorre após a concepção. Mutações 

somáticas podem ocorrer em qualquer uma das células do corpo, exceto as células 

germinativas (espermatozóide e óvulo) e, portanto, não são passadas para as crianças. 

No caso de eventos de novo, essas mutações ocorreram no desenvolvimento 

desenvolvimento inicial (D´GAMA et al., 2015). 

Em dois pacientes com HME, foram identificadas mutações do gene MTOR, 

outros dois pacientes apresentaram mutações missense do gene PIK3CA, a hipótese 

mediante esses resultados é que a mutação somática de genes que estão presentes na via 

mTOR mesmo sendo de baixa prevalência podem ser uma das causas genéticas da 

HME. A mTOR refere-se a uma via essencial que regula o crescimento celular em 

resposta a uma vasta gama de estímulos. A rapamicina, inicialmente usada como 

imunossupressor, inibiu um elemento crítico nessa via. A desregulação da via mTOR 

tem sido implicada em muitas condições patológicas, incluindo displasias do sistema 

nervoso central. O estudo de Lee e colaboradores realizaram sequenciamento completo 

do exoma no tecido cerebral em pacientes com HME submetidos à cirurgia e 

compararam isso com a sequência genética do paciente proveniente do sangue. Eles 

identificaram mutações no tecido cerebral afetado em genes da via mTOR em 6/20 

pacientes com HME, e não encontraram a mesma alteração no sangue, sugerindo que 

rupturas desta via podem estar implicadas ou mesmo causadoras da doença. Um 

paciente teve uma mutação somática em AKT3, outra mutação somática em MTOR e 
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quatro pacientes tiveram a mesma mutação somática em PIK3CA. Todos os três genes 

são essenciais dentro da via mTOR (LEE et al.,2012) (Anexo 1).  

Diversos estudos relatam a correlação de genes da via mTOR com pacientes 

diagnosticados com HME. Poduri e colaboradores, observou mutação somática em 

tecido cerebral do gene AKT3 em 2/20 (10%). Conti e colaboradores identificaram uma 

duplicação em mosaico na AKT3 em 1/16 (6%). Jansen e colaboradores relataram 3 

variantes de ativação em AKT3 e PIK3CA em 3/33 (10%). D'Gama e colaboradores 

detectaram mutações ativadoras em PIK3CA em 4/53 (8%). No geral, as variantes 

patogênicas em PIK3CA são responsáveis por 6 a 25% das malformações do 

desenvolvimento cortical com frequência alélica de mutações em mosaico de 

aproximadamente 31% no HME (Anexo 1).  (JANSEN et al.; 2015, PODURI et al., 

2012; D'GAMA et al., 2017). Essas alterações genéticas podem influenciar o fenótipo 

do indivíduo e esta informação pode oferecer alternativas farmacológicas para o 

tratamento (KRUEGER et al., 2013).  

Em um paciente identificamos mutações somáticas no DEPDC5, sabe-se que o 

DEPDC5 é integrado ao complexo GATOR1 que inibe a atividade da mTORC1 nas 

condições de privação de aminoácidos, prevê-se que as mutações de perda de função 

nos genes GATOR1, resultem em atividade excessiva da cinase mTORC1. Vários 

estudos investigaram, por imunohistoquímica, os níveis de fosforilação do substrato S6 

de mTORC1 no tecido cerebral pós-operatório de indivíduos mutados nos genes 

GATOR1. Níveis aumentados de fosforilação S6 foram observados em indivíduos com 

HME, confirmando que variantes patogênicas em genes do complexo GATOR1 são a 

causa hiperatividade da mTORC1 (BAULAC et al., 2015, IFFLAND et al.,2018).  

Marsan e colaboradores mostrou que mTORC1 está hiperativo nos 

camundongos no gene DEPDC5 e que uma única injeção pré-natal de rapamicina pode 

resgatar seu atraso total de crescimento, demonstrando que a letalidade embrionária é 

causada pela hiperativação de mTORC1. Hughes e colaboradores confirmaram 

hiperatividade mTORC1 em ratos DEPDC5 e relataram defeitos vasculares do sangue, 

malformações do desenvolvimento corticais e linfáticas subjacentes à letalidade 

embrionária (MARSAN et al., 2016, MARSAN et al., 2018, HUGHES et al., 2017). 

Scheffer e colaboradores concluíram que famílias com mutações germinativas 

no DEPDC5 têm epilepsia, mas apenas algumas têm displasia cortical diagnosticadas 

radiograficamente (SCHEFFER et al., 2014). A descoberta de que o DEPDC5 está 
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associado a casos de HME após epilepsia focal hereditária esclarece a evidência de que 

o DEPDC5 atua como um inibidor de mTORC1, esses genes inibidores podem ser 

responsáveis por mudanças estruturais no córtex com a presença de células dismórficas 

(BAULAC et al., 2015; YUSKAITIS et al., 2018 ). (Anexo 1) 

Embora o papel das mutações somáticas em casos de HME correlacionados com 

Síndrome de Proteus, algumas evidências iniciais foram recentemente encontradas, 

sendo considerada uma síndrome rara de supercrescimento (LINDHURST et al., 2011). 

Apesar que na nossa análise as mutações destes genes não foram encontradas nas 

regiões de interesse, Lee e colaboradores relataram que a HME está no mesmo grupo 

que os hamartomas corticais do Complexo Esclerose Tuberosa (TSC) e das displasias 

corticais. Nos casos de TSC ligados à presença de displasia com células de balão, têm 

sido descritos cada vez mais associados a distúrbios da via mTOR e pelo menos nos 

astrocitomas gigantes do TSC, e clinicamente o inibidor de mTOR everolimus é usado 

com sucesso no tratamento destes distúrbios.  O relacionamento próximo já pode sugerir 

um caminho funcional compartilhado (LEE et al.,2012) (Anexo 2). 

Algumas mutações não foram encontradas, pois a relação entre profundidade de 

cobertura do sequenciamento e sensibilidade para detectar mutações somáticas 

patogênicas, podem ter sido insuficientes. Isto explica o fato de alguns estudos na 

literatura revelarem mutações e sendo elas não relatadas na nossa análise. Um grupo de 

pesquisadores não identificaram mutações alto impacto de patogenicidade dos genes 

TSC1 e TSC2, na primeira análise, porém em uma segunda tentativa realizado pelo 

mesmo grupo, com a maior profundidade de cobertura alcançada permitiu identificar 

uma mutação somática de TSC2, previamente indetectável, presente somente em 7% 

das células cerebrais. Algumas mutações encontradas em nosso estudo, estavam 

presentes em apenas 2% das células cerebrais. A falta de mutação fora do cérebro 

enfatiza que o sequenciamento do DNA derivado do tecido cerebral é necessário para o 

diagnóstico genético em praticamente todos os casos HME, porém a dependência da 

sensibilidade da profundidade de cobertura sugere que existem casos de HME ainda 

mais “não resolvidos” podendo refletir mutações somáticas presentes em frequências 

alélicas ainda menores (XUE et al., 2016). 

Atualmente, pacientes com HME e epilepsia intratável confiam em ressecção 

cirúrgica para tentativa de controle de crises. Com a identificação de mutações em genes 

de pacientes com HME, é possível entender mecanismos moleculares envolvidos nesses 
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casos e com a esperança de que inibidores de mTOR atualmente sendo estudados 

podem ser eficazes para pacientes com HME (PODURI, 2014). Recentemente, vários 

modelos de ratos com malformações do desenvolvimento cortical focal mostraram 

melhora nas convulsões após o tratamento com inibidores da via mTOR (BAEK et al., 

2015; LIM et al., 2015; ROY et al., 2015; WINAWER  et al., 2018 ).  

Alguns estudos observaram mutações na linhagem neuronal e em células 

progenitores específicos de neurônios, sugerindo que a ativação anormal da via mTOR 

nos neurônios são suficientes para desencadear as malformações do desenvolvimento 

cortical com áreas epileptogênicas focais. Embora Roy e colaboradores tenham 

descritos os efeitos da expressão do gene PIK3CA (p.H1047R) começando em idades 

embrionárias ou neonatais tardias, outro estudo usando camundongos com expressão de 

PIK3CA (p.H1047R), confirmou que a mesma mutação na idade embrionária inicial,  

também causa a superprodução de neurônios na camada superficial, que são gerados 

após os neurônios da camada profunda. Isso tem implicações significativas para as 

malformações do desenvolvimento cortical, observa-se que o início das mutações 

genéticas tem relação com o grau de anomalias presentes no tecido cerebral (Figura16) 

(ROY et al., 2015; D'GAMA et al., 2017; MARSAN et al., 2018). 

Novas tecnologias na área da genética molecular têm surgido, como o 

sequenciamento do exoma que evidencia novos genes para epilepsias idiopáticas 

associada ao atraso no desenvolvimento. A identificação de genes envolvidos na 

etiologia de diversas formas de epilepsia, não só aumenta o conhecimento acerca das 

vias moleculares envolvidas na epileptogênese, como poderá ter grande repercussão no 

diagnóstico e prognóstico (VEERAMAH et al., 2013; MAJOLO et al., 2018). 
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7. CONCLUSÃO 

 

 Estudos genéticos estabeleceram um papel importante das mutações somáticas 

do cérebro nos genes da via mTOR e na etiologia da HME. Esses achados revelaram a 

existência biomarcadores moleculares pertencentes à via mTOR. Essas observações 

sugeriram que a HME representam um espectro de distúrbios do neurodesenvolvimento 

resultando de distintas progenitores que são determinados pelo tempo em que a mutação 

ocorreu durante o desenvolvimento cerebral. Pode-se esperar que uma mutação que 

ocorre precocemente durante o desenvolvimento afete um grande número de células e 

resulte em uma malformação maior, ao passo que a mesma mutação ocorrendo mais 

tarde no desenvolvimento poderia causar uma menor malformação. No futuro, 

numerosas mutações somáticas em genes conhecidos ou novos serão, sem dúvida, 

reveladas em amostras de cérebros ressecados e assim, possíveis correlações entre 

genótipos e fenótipos podem emergir, permitindo que o diagnóstico clínico genético 

ajude a prever o desfecho do paciente. Além disso, o conhecimento sobre a rapamicina 

evoluiu nos últimos anos, os inibidores de mTOR representam uma opção terapêutica 

promissora para o tratamento da epilepsia. Os estudos que estão sendo desenvolvidos 

estão ajudando na compreensão de mecanismos subjacentes precisos da via de 

sinalização mTOR na epilepsia, e extensa modelagem pré-clínica ou estudos 

experimentais, também levando em conta a identificação e fabricação de novos 

inibidores de mTOR com características farmacêuticas mais favoráveis para tratar 

pacientes diagnosticados com epilepsia.  
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Anexo 1 
 
Tabela 4: Mutações de genes na via mTOR em pacientes diagnosticados com HME.  

HME                   

  Gene DNA (Nucleotide change) Protein (amino 
acid change) 

Brain 
mosaic rate 
(%) 

Ref 

  

AKT3 c.49C>T p.Glu17Lys 

17.4 Poduri et al., 2012. 

  28 Lee et al., 2012. 

  18 Jasen et al., 2015 

  
MTOR c.4448C>T p.Cys1483Tyr 

14 D’Gama et al., 2015 

  9.7 Lee et al., 2012. 

  

PIK3CA c.1624G>A p.Glu542Lys 

16 Lee et al., 2012. 

  31 Jasen et al., 2015 

  28 D’Gama et al., 2015 

  

PIK3CA c.1633G>A p.Glu545Lys 

N/A Lee et al., 2012. 

  17 D’Gama et al., 2015 

  18 D’Gama et al., 2015 

  PIK3CA c.1631C>A Thr544Asn 31 D’Gama et al., 2015 

  PIK3CA c.3140A>G p.His1047Arg 13 D’Gama et al., 2015 

  MTOR c.4448C>T p.Cys1483Tyr 14 D’Gama et al., 2015 

  MTOR c.5005G>T p.Ala1669Ser 44 D’Gama et al., 2015 

  DEPDC5 c.1265G>A p.Arg422Gln N/A D’Gama et al., 2015 

  TSC2 c.5138G>A p.Arg1713His Germline50% D’Gama et al., 2015 
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Anexo 2 
 

Tabela 5: Todas as mutações encontradas após a aplicação dos filtros de patogenicidade e seleção das 

regiões de interesse.  
ID CHR POS VARIANTE GENE HGVS_C HGVS_P Exon EFEITO IMPACTO DEPH 
HME-
4146 12 52204038 TA>T AC068987.1 c.90delA p.Lys30fs 1 Frameshift_variant HIGH 460 

HME-
4146 9 18776784 G>T ADAMTSL1 c.2557G>T p.Gly853Trp 19 Missense_variant MODERATE 133 

HME-
4146 22 36661897 GC>G APOL1 c.1067delC p.Pro356fs 7 Frameshift_variant HIGH 584 

HME-
4146 3 49897254 C>G CAMKV c.1003G>C p.Ala335Pro 11 Missense_variant MODERATE 169 

HME-
4145 13 103381995 CA>C CCDC168 c.7164delT p.Phe2388fs 1 Frameshift_variant HIGH 258 

HME-
4145 15 93545433 G>GA CHD2 c.4173dupA p.Gln1392fs 33 Frameshift_variant HIGH 256 

HME-
4145 22 32193674 C>T DEPDC5 c.856C>T p.Arg286* 12 Stop_gained HIGH 699 

HME-
4146 17 18653309 C>CT FBXW10 c.954dupT p.Pro319fs 3 Frameshift_variant HIGH 658 

HME-
4145 2 227660628 T>G IRS1 c.2827A>C p.Lys943Gln 1 Missense_variant MODERATE 585 

HME-
4146 12 53227844 GC>G KRT79 c.200delG p.Gly67fs 1 Frameshift_variant HIGH 602 

HME-
4146 19 48997151 C>G LMTK3 c.3979G>C p.Ala1327Pro 13 Missense_variant MODERATE 105 

HME-
4145 1 74575212 G>GT LRRIQ3 c.732dupA p.Gln245fs 5 Frameshift_variant HIGH 239 

HME-
4145 4 164450129 A>C MARCH1 c.1409T>G p.Phe470Cys 10 Missense_variant MODERATE 260 

HME-
4145 MT 6431 A>G MT-CO1 c.528A>G p.Ile176Met 1 Missense_variant MODERATE 1763 

HME-
4145 MT 5319 A>G MT-ND2 c.850A>G p.Thr284Ala 1 Missense_variant MODERATE 1448 

HME-
4145 MT 12662 A>G MT-ND5 c.326A>G p.Asn109Ser 1 Missense_variant MODERATE 1227 

FCD-
6584 1 11174420 C>T MTOR c.7255G>A p.Glu2419Lys 53 Missense_variant MODERATE 465 

HME-
4146 X 17744453 C>T NHS c.2164C>T p.Pro722Ser 6 Missense_variant MODERATE 454 

HME-
4145 14 79454391 T>G NRXN3 c.3136T>G p.Ser1046Ala 13 Missense_variant MODERATE 318 

HME-
4145 9 125391770 C>CA OR1B1 c.44dupT p.Leu15fs 1 Frameshift_variant HIGH 199 

HME-
4145 4 160277040 A>C RAPGEF2 c.4204A>C p.Thr1402Pro 23 Missense_variant MODERATE 371 

HME-
4146 2 152293859 GC>G RIF1 c.1482delC p.Asp495fs 12 Frameshift_variant HIGH 404 

HME-
4146 9 35548440 GC>G RUSC2 c.1927delC p.Leu643fs 2 Frameshift_variant HIGH 525 

HME-
4145 13 23914686 AT>A SACS c.3328delA p.Ile1110fs 9 Frameshift_variant HIGH 246 

HME-
4146 19 1116867 TC>T SBNO2 c.1762delG p.Glu588fs 16 Frameshift_variant HIGH 1054 

HME-
4146 13 23808762 C>A SGCG c.208C>A p.His70Asn 3 Missense_variant MODERATE 222 

HME-
4145 11 63078478 G>GA SLC22A10 c.1607dupA p.Asn536fs 10 Frameshift_variant HIGH 348 

HME-
4146 11 63149670 CA>C SLC22A9 c.1005delA p.Lys335fs 6 Frameshift_variant HIGH 247 

HME-
4145 5 176813480 G>A SLC34A1 c.445G>A p.Gly149Arg 5 Missense_variant MODERATE 852 

HME-
4146 3 136573485 GA>G SLC35G2 c.192delA p.Arg66fs 2 Frameshift_variant HIGH 517 

HME-
4146 1 11169377 A>T MTOR c.7498A> T p.L7105f 7 Missense_variant MODERATE 105 

HME-
4149 3 178936082 G>A PIK3CA c.1624G>A p.E542K 8 Missense_variant MODERATE 90 

HME-
4143 3 178927980 T>C PIK3CA c.1258T>C p.C420R 6 Missense_variant MODERATE 93 
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