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NOTA DA AUTORA 

 

Esta tese de doutorado compreende um trabalho inédito desenvolvido durante os 

anos de 2006 a 2011 no Laboratório de Genética do Desenvolvimento do Centro de 

Estudos do Genoma Humano do Instituto de Biociências da Universidade de São 

Paulo (CEGH/IB-USP). 

A apresentação do trabalho seguiu o modelo de divisão em capítulos/artigos, 

modelo este aceito atualmente pelos programas de pós-graduação do Instituto de 

Biociências. Dessa maneira, são apresentados apenas os estudos que resultaram em 

artigos científicos, os quais serão submetidos a publicação em breve e, assim, optei 

por redigí-los em inglês. As seções referentes a introdução, material e métodos e 

discussão geral estão escritas em português, conforme especificado pelas regras deste 

Instituto. 

Embora o novo acordo ortográfico da língua portuguesa esteja em vigência 

desde Janeiro de 2009, ficou estabelecido um período de transição até 2012, durante o 

qual são válidas tanto a regra nova quanto a antiga. Sendo assim, optei por utilizar as 

normas antigas, mantendo o uso de crases, das regras de acentuação anteriores e uso 

de trema. 

As referências bibliográficas referentes a cada um dos artigos estão relacionadas 

ao final dos mesmos. Já as referências bibliográficas que constam na introdução, 

material e métodos e discussão encontram-se ao final da tese. 

Em anexo a este trabalho encontra-se um estudos que por hora não será 

submetidos a publicação. Trata-se de um estudo da casuística dos pacientes atendidos 

no CEGH-IB/USP até Julho de 2008, apresentado na conferência “VII São Paulo 

Research Conferences - Cérebro e Pensamento”, na forma de pôster. Todavia, uma 

atualização dos dados está sendo realizada pela aluna Danielle de Paula Moreira e só 

então o trabalho será submetido a publicação. Por fim, ainda encontra-se como anexo, 

o protocolo detalhado da técnica de obtenção de células-tronco pluripotente induzidas 

(iPSC), a qual ainda está em fase de implantação no CEGH. 
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RESUMO 

 
 

Os transtornos do espectro autista (TEA) são um grupo de doenças 

neuropsiquiátricas caracterizadas por um prejuízo na capacidade de comunicação e de 

interação social e por padrões comportamentais estereotipados. Os TEA são 

geneticamente heterogêneos o que dificulta a identificação das alterações genéticas 

que estão contribuindo para estes transtornos. No presente estudo, selecionamos como 

uma primeira abordagem o estudo de translocações cromossômicas, buscando 

encontrar genes candidatos para posteriores estudos funcionais. No primeiro caso, 

uma translocação de novo balanceada envolvendo os cromossomos 2q11 e Xq24, não 

identificamos nenhum candidato funcional rompido pelos pontos de quebra. 

Detectamos ainda a presença de uma isodissomia materna do cromossomo 5 nesta 

paciente. Este resultado sugere que, possivelmente, tanto a translocação 

cromossômica quanto a isodissomia devem estar contribuindo para a etiologia do 

TEA nesta paciente, caracterizando este como um caso de efeito poligênico. Já o 

estudo da translocação de novo balanceada (3,11)(p21,q22) revelou que o gene 

TRPC6, um canal de cálcio envolvido no desenvolvimento de dendritos e sinapses 

excitatórias, encontrava-se rompido no cromossomo 11 deste paciente. As análises 

dos neurônios e células progenitoras neurais deste paciente obtidas através da técnica 

de reprogramação celular e o estudo global de expressão gênica sugerem fortemente 

que o rompimento do gene TRPC6 é o fator etiológico do TEA neste caso. Por fim, 

nós também realizamos um estudo de expressão gênica global de pacientes autistas 

idiopáticos e verificamos que os genes diferencialmente expressos nestes pacientes 

estão principalmente envolvidos na regulação da dinâmica do citoesqueleto, 

indicando que este pode ser o processo biológico comumente afetado nos pacientes 

autistas. Nosso trabalho mostra que os estudos citogenéticos são importantes para a 

identificação de genes candidatos para os TEA e reforça a hipótese de que estes 

transtornos são causados por diferentes variantes genéticas mas que levam ao 

comprometimento de um processo biológico comum. Acreditamos que o modelo de 

reprogramação celular contribuirá para o entendimento da implicação de tais 

processos na etiologia dos TEA. 



ABSTRACT 

 

 

Autism spectrum disorders (ASD) are a group of neurodevelopmental diseases 

characterized by impairments in social and communicative skills and repetitive 

behaviors. The investigation of ASD causes is hampered by the genetic heterogeneity 

of these neurodevelopmental diseases. In the present study, we mapped the 

breakpoints associated to chromosomal translocations found in two autistic patients as 

a first screening approach, trying to identify single candidate genes that could be 

further investigated by functional analysis. In the first case, a de novo balanced 

translocation involving the chromosomes 2q11 and Xq24, we did not find any 

functionally known relevant gene disrupted by the breakpoints but, surprisingly, SNP-

array data showed that the patient also presents a maternally inherited isodisomy on 

chromosome 5. In this case, is possible that ASD is caused by the combination of the 

molecular results caused by the translocation and the UPD on chromosome 5, which 

would characterize this case as an example of polygenic effects on ASD etiology. On 

the other hand, the study of a second case, a boy with a de novo balanced 

translocation (3;11)(p21;q22), revealed that TRPC6, a calcium channel involved in 

dendritic spine and excitatory synapse formation, was disrupted by the translocation 

on chromosome 11. Making use of cellular reprogramming to generate neurons and 

neuronal progenitor cells from this patient and expression analysis, we demonstrated 

that TRPC6 disruption can respond for the phenotype seen in this patient. Finally, we 

also performed a genome-wide expression analysis to investigate idiopathic autistic 

patients and we verified that ASD DEGs are mainly implicated in cytoskeleton 

dynamics, suggesting that the regulation of this cellular structure can be one of the 

common mechanisms of ASD etiology. Our work shows that cytogenetic studies are 

important for the identification of ASD candidate genes and reinforces the hypothesis 

that these disorders are caused by different genetic variants that are implicated in a 

common biological process. We believe that cellular reprogramming will contribute 

for the understanding of the implication of such biological processes in the etiology of 

ASD. 

 



CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO GERAL E OBJETIVOS 

 
 

1.1 ASPECTOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS  DOS TRANSTORNOS DO ESPECTRO 

AUTISTA 

O autismo é um transtorno neuropsiquiátrico grave definido por um conjunto 

de manifestações clínicas que incluem alterações na capacidade de comunicação e de 

interação social recíproca além de padrões comportamentais estereotipados e 

repetitivos, sendo pelo menos uma destas manifestações evidenciada até os três anos 

de idade. O grau de comprometimento que os indivíduos apresentam com relação a 

cada um desses aspectos é bastante variado e outras manifestações clínicas, tais como 

comportamento auto e hetero agressivo, anomalias no sono e alimentação, 

hiperatividade e ansiedade também podem estar presentes (American Psychiatric 

Association, 1994; Maestrini et al., 2000; Folstein & Rosen-Sheidley, 2001).  

O diagnóstico de autismo é realizado com base nos critérios do Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV, American Psychiatric 

Association, 1994), segundo o qual está classificado dentro dos transtornos invasivos 

do desenvolvimento (TID). Dentre os TID ainda estão inclusos a Síndrome de Rett, a 

Síndrome de Asperger, o transtorno desintegrativo da infância e os transtornos 

invasivos do desenvolvimento sem outra especificação (Pervasive Developmental 

Disorder not otherwise specified - PDDNOS).  

Devido a sobreposição clínica existente entre o autismo, a Síndrome de 

Asperger e o PDDNOS, tornou-se comum o uso do termo “Transtornos do Espectro 

Autista” (TEA), ou o termo em inglês, “Autism Spectrum Disorders” (ASD) para se 

referir a estas três categorias de TIDs (Veenstra-VanderWeele & Cook, 2004). O 

transtorno de Asperger encontra-se no extremo mais leve de manifestações dos TEA e 

difere das demais categorias principalmente pela ausência de atraso na comunicação 

verbal e por não haver prejuízo significativo do desenvolvimento cognitivo (Gilberg, 

1998a). Já a categoria de PDDNOS é aplicada nos casos em que os critérios para o 

diagnóstico de transtorno autista não são satisfeitos em vista de seu início tardio ou 

sintomatologia atípica.  

As principais estruturas do sistema nervoso central nas quais foram descritas 

alterações anatômicas e/ou funcionais relacionadas com o autismo são a amígdala 



(Howard et al., 2000; Aylward et al., 1999; Pierce et al., 2001; Abell et al., 1999), o 

hipocampo (Raymond et al., 1996, Sparks et al., 2002) e o cerebelo (Sparks et al., 

2002; Ritvo et al., 1986; Bauman and Kemper, 1985). Além disso, pelo menos 20 

casos de autópsia revelaram redução no número de células de Purkinje no cerebelo de 

pacientes com autismo (Ritvo et al., 1986; Courchesne, 1997; Bailey et al., 1998b; 

Fatemi et al., 2002). Contudo, estas alterações não estão presentes em todos os 

pacientes e, assim, não são suficientes para serem usadas como ferramentas no 

diagnóstico. 

Com base em uma recente revisão de Eric Fombonne (2009), a prevalência 

estimada para os TEA é de 6,37/1000. Quando o transtorno autista é considerado 

isoladamente, o estudo aponta uma prevalência de cerca de 2 casos para cada 1000 

indivíduos, com uma razão sexual entre homens e mulheres de 4,2/1. A prevalência 

de casos de PDDNOS é a mais alta dentre os TIDs, estimada em 3,71/1000, e a de 

Síndrome de Asperger é a mais baixa, calculada em 0,6/1000. A estimativa de 

prevalência destes transtornos têm crescido ao longo dos últimos 20 anos e na mesma 

revisão citada acima, Fombonne também discute as possíveis causas para este fato. O 

autor destaca como principais fatores: a ampliação da definição dos TEA, ou seja, a 

inclusão de indivíduos com graus de acometimento bem mais leves nesta 

contabilização; mudanças no conceito diagnóstico, fazendo com que indivíduos 

anteriormente diagnosticados com outras condições, tal como retardo mental, sejam 

agora diagnosticados dentro dos TEA; o aumento na disponibilidade de serviços de 

saúde e de educação especializados; aumento de estudos cuja metodologia se baseia 

em uma triagem ativa da população em busca de casos destes transtornos e não uma 

busca passiva; e a maior conscientização e conhecimento sobre esta condição, 

tornando mais sensível a identificação de indivíduos afetados. 

A prevalência estimada dos TEA no Brasil foi calculada em 2,72/1000 em um 

estudo recente realizado em uma cidade do estado de São Paulo (Paula et al., 2011). 

Os autores discutem que a freqüência menor encontrada neste estudo, comparado com 

a prevalência média das TEA estimadas em outros trabalhos, pode se dever a uma 

menor conscientização da população local acerca destes transtornos, diagnósticos 

incorretos e falta de sistemas de registro de casos. 

 

 



1.2 ASPECTOS GENÉTICOS DOS TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA 

A maioria dos casos de TEA são idiopáticos, ou seja, não possuem causa 

conhecida. Acredita-se que fatores ambientais possam estar envolvidos na 

determinação da doença como infecções virais, exposição a drogas teratogênicas ou 

outras complicações durante a gestação, embora nenhuma relação causal entre estes 

fatores e o autismo tenha sido ainda demonstrada (Chess et al., 1971; Deb et al., 1997; 

Gillberg & Coleman, 2000; Juul-Dam et al., 2001; Zwaigenbaum et al., 2002). 

Por outro lado, existem fortes evidências de que fatores genéticos são 

determinantes para a etiologia destes transtornos. Baseando-se nos dados de 

concordância entre pares de gêmeos monozigóticos (60-90%) e na taxa de recorrência 

em irmãos de indivíduos afetados (2-8%), estima-se que a herdabilidade para estes 

transtornos seja maior do que 90% (Folstein & Rutter, 1977; Steffenburg et al., 1989; 

Bailey et al., 1995; Muhle, 2004). Além disso, cerca de 10% dos casos estão 

associados a doenças de herança monogênica como esclerose tuberosa, síndrome do 

X-frágil e neurofibromatose (Folstein & Rosen-Sheidley, 2001), e em 

aproximadamente 3% dos casos, os indivíduos possuem alguma anomalia 

cromossômica detectável por cariótipo (Vorstman et al., 2006).  

O baixo grau de adaptabilidade dos indivíduos portadores em contraste com a 

sua alta freqüência na população são os aspectos fundamentais que norteiam a 

definição dos modelos de herança para os TEA. Até a década passada, acreditava-se 

que a maioria dos casos de autismo seguiam um modelo multifatorial ou poligênico 

de herança: o fenótipo seria resultado da combinação de diversas variantes alélicas de 

pequeno efeito somadas ou não a fatores ambientais. Isto explicaria a alta freqüência 

do transtorno, uma vez que variantes de pequeno efeito estão sujeitas a uma menor 

pressão seletiva e, dessa forma, podem se tornar freqüentes na população. No entanto, 

o número crescente de mutações patogênicas e de variações de número de cópias 

especialmente em genes de relevância funcional para o fenótipo que têm sido 

encontradas em pacientes autistas sugerem que, na verdade, uma parcela maior do que 

se previa dos casos deva ser explicada por modelos monogênicos, seja por herança 

diretamente de um alelo causador ou mutações de novo. Nesta situação, as variantes 

alélicas associadas a doença seriam de alto efeito e, portanto, mais raras na população. 

O que explicaria a alta freqüência dos TEA neste caso seria a existência de diferentes 

alterações individualmente raras em um mesmo gene (heterogeneidade alélica) ou em 



genes diferentes (heterogeneidade de locus), causando o mesmo fenótipo. Dessa 

forma, os TEA são considerados uma doença complexa, pois se acredita que possam 

se enquadrar em diferentes modelos de herança (para uma discussão mais 

aprofundada sobre este assunto, veja a referência El-Fishawy & State, 2010). 

As estratégias mais utilizadas para investigar variantes comuns associadas aos 

TEA são os estudos de ligação e de associação. Através dos estudos de ligação já 

foram identificadas diversas regiões candidatas para autismo, porém, com exceção 

das regiões 2q e 7q, há pouca sobreposição dos loci quando os diferentes estudos são 

comparados (Bartllet et al., 2005; Molloy et al., 2005).  

Pouca replicação de resultados existe também quando se consideram os 

estudos de associação já realizados para autismo. Um  dos poucos casos de replicação 

de resultado que chama atenção é do gene CNTNAP2 (contactin associated protein 2), 

para o qual foi detectada associação positiva por 3 estudos diferentes (Alarcón et al., 

2008; Arking et al., 2008; Vernes et al., 2008). O gene CNTNAP2 codifica uma 

molécula de adesão neuronal que faz parte da família das neurexinas, as quais são 

responsáveis pela interação entre neurônios e glia durante o desenvolvimento do 

SNC. O uso de micro-arranjos de polimorfismos de base única (ou em inglês, SNP-

based microarray) têm facilitado muito os estudos de associação, uma vez que com 

esta técnica é possível analisar o genoma todo e não apenas um gene alvo. Porém, 

apesar dos resultados das análises de associação global estarem reforçando a 

importância das variantes comuns para os TEA, elas têm mostrado que o risco que 

cada uma destas variantes confere a estes transtornos é baixo e dificilmente explicam 

a alta herdabilidade descrita para o ASD (El-Fishawy & State, 2010).  

Outras estratégias importantes para a investigação de genes candidatos aos 

TEA são os estudos citogenéticos, que visam identificar variantes raras, e os estudos 

de expressão, que por sua vez, são úteis na identificação de vias biológicas 

comprometidas nestes transtornos. Estas estratégias estão descritas em maiores 

detalhes a seguir. 

 

 

 



1.3 ESTUDOS CITOGENÉTICOS 

Alterações citogenéticas, ou seja, translocações, inversões, deleções e 

duplicações, podem levar a alterações funcionais de genes de diversas formas. 

Primeiramente, modificações no número de cópias causadas por deleções ou 

duplicações podem causar problemas relacionados à dosagem de genes. Deleções 

podem ainda levar a exclusão de uma cópia normal de um gene, desmascarando um 

alelo que contenha uma mutação. Por sua vez, pontos de quebra causados por 

translocações e inversões podem levar ao rompimento de um gene ou à separação 

deste de sua seqüência regulatória. 

Anomalias cromossômicas em indivíduos com TEA detectáveis por cariótipo 

já foram descritas em quase todos os cromossomos e todas as regiões envolvidas 

nestas alterações são tidas como candidatas a conter genes de susceptibilidade a estes 

transtornos. Em 2006, Vorstman e colaboradores revisaram os dados de inúmeros 

casos de alterações cromossômicas em pacientes autistas relatados na literatura. O 

estudo mostrou que muitas das regiões envolvidas nestas alterações cromossômicas se 

sobrepõem a loci já identificados por estudos de ligação e associação. Além disso, 

observou-se também grande recorrência de alterações nas regiões 2q37, 5p15, 11q25, 

16q22.3, 17p11.2, 18q21.1, 18q23, 22q11.2, 22q13.3 e Xp22.2–p22.3, apontando 

estes como novos loci de susceptibilidade aos TEA.  

Como citado anteriormente, estima-se que 3% dos indivíduos autistas 

apresentam alterações cromossômicas detectáveis por cariótipo. Porém, técnicas 

modernas de análises genômicas têm possibilitado a identificação de pequenas 

deleções ou duplicações não vistas por cariótipo, as chamadas “CNVs”, do inglês 

“copy number variations”. Com o uso destas técnicas, chamadas de array de SNPs (já 

citado anteriormente) e array CGH (do inglês “Array Comparative Genomic 

Hybridization”), CNVs raras foram identificadas em aproximadamente 10% dos casos 

esporádicos de autismo, uma porcentagem muito maior do que a identificada em 

controles, a qual foi de 1% (Sebat et al., 2007). Além disso, comparando-se pacientes 

e controles, verificou-se que, em autistas, uma maior parcela destas CNVs raras afeta 

genes (Pinto et al., 2010). Outro dado interessante é a proporção entre homens e 

mulheres dentre os pacientes portadores de CNVs raras, que é de 2:1, acentuadamente 

reduzida com relação à razão sexual observada de 4:1 quando considerada a amostra 



como um todo (Marshall et al., 2008; Sebat et al., 2007). Este dado sugere que as 

CNVs tem uma penetrância alta, contribuindo para o fenótipo de maneira mais 

igualitária tanto em homens quanto em mulheres. Dentre as alterações de número de 

cópias que têm sido encontradas com maior freqüência em pacientes com TEA, 

encontram-se uma microdeleção de aproximadamente 500kb na região 16p11.2 (cerca 

de 1% dos casos), e as regiões 15q11-q13 e 22q11.3 (Kusenda & Sebat, 2008). Nesta 

última, está localizado o gene SHANK3. CNVs envolvendo os genes SHANK3 e 

NRXN1 foram identificadas em mais de um estudo com pacientes autistas (Marshall 

et al., 2008; Sebat et al., 2007; Szatmari et al., 2007). SHANK3 e NRXN1 codificam 

moléculas de adesão neuronais importantes para os processos de maturação sináptica 

e mutações de ponto nestes genes também já foram identificadas em pacientes autistas 

(Durand et al., 2007; Kim et al., 2008).  

Análises das funções biológicas dos genes envolvidos em CNVs identificadas 

em pacientes com TEA têm mostrado um enriquecimento de genes ligados ao 

desenvolvimento do sistema nervoso central, como genes relacionados a funções 

sinápticas, de neurotransmissão e crescimento e direcionamento axonal (Gai et al., 

2011; Sbacchi et al., 2010). 

Estes achados têm reforçado a hipótese de que uma quantidade substancial dos 

casos de autismo pode ser causada por rearranjos cromossômicos e demonstram a 

importância dos estudos citogenéticos para a identificação de genes associados aos 

TEA. 

 

1.4 ESTUDOS DE EXPRESSÃO GÊNICA 

Uma abordagem que tem se mostrado muito interessante para identificação de 

genes e vias relacionados a doenças psiquiátricas são os estudos de expressão gênica, 

especialmente após o desenvolvimento da técnica de microarranjos de DNA (ou em 

inglês, DNA microarrays). Esta técnica passou a permitir a avaliação da expressão de 

uma vasta quantidade de transcritos em um único experimento, possibilitando uma 

análise global do transcriptoma de um tecido em um momento particular e, portanto, 

abrindo perspectivas para a identificação de vias importantes para os TEA. 

O estudo de Baron e colaboradores (2006) revelou que genes relacionados à 

resposta imune e genes que interagem com norepinefrina têm uma expressão 



diferencial em autistas. Já outro estudo, o qual comparou o perfil de expressão de 

células de linhagem linfoblastóide de três pares de gêmeos discordantes para o 

autismo, revelou a expressão diferencial de genes relacionados a funções neurológicas 

e ao desenvolvimento do sistema nervoso central (Hu et al., 2006).  

Nishimura e colaboradores (2007) estudaram autistas de dois grupos 

etiológicos diferentes: oito autistas com Síndrome do X-Frágil e sete autistas com 

duplicação no cromossomo 15q. Os estudos de expressão mostraram uma distinção 

entre estes dois grupos com base nos genes diferencialmente expressos. Neste mesmo 

trabalho foi visto que o gene CYFIP1, que apresentou uma expressão aumentada em 

autistas com dup15q, interage com o FMR1, gene mutado na Síndrome do X-Frágil, 

demonstrando que alterações em genes distintos, mas de uma mesma via, podem levar 

ao mesmo fenótipo. Além disso, os genes JAKMIP1 e GPR155, genes regulados por 

FMR1 e CYFIP1, apresentam expressão diferencial entre um irmão afetado e outro 

não afetado por autismo idiopático. 

No trabalho de Gregg e colaboradores (2008) foram comparados autistas com 

e sem regressão. A análise de agrupamento separou estes dois grupos, mostrando que 

possivelmente eles possuem etiologias distintas. Além disso, grande parte dos genes 

identificados como diferencialmente expressos estão ligados a resposta imune como 

nos estudos de Baron e colaboradores (2006).  

A comparação do perfil de expressão de 20 pares de irmãos discordantes para 

autismo mostrou o envolvimento de genes relacionados ao metabolismo do colesterol 

e biossíntese de andrógenos (Hu et al., 2009a). Este é um fato interessante uma vez 

que é sabido que andrógenos têm papel na plasticidade neural e pode explicar a 

diferença na razão de indivíduos do sexo masculino e feminino afetados pela doença. 

Em outro trabalho, o mesmo grupo comparou o perfil de expressão de 116 pacientes 

com TEA, divididos em três subgrupos de acordo com a gravidade do fenótipo, com o 

perfil de expressão de controles não autistas pareados por idade (Hu et al., 2009b). 

Dentre os genes diferencialmente expressos entre autistas e controles, foram 

encontrados genes relacionados à regulação do ciclo circadiano e genes associados à 

insensibilidade a andrógenos, reforçando os resultados do trabalho anterior. Quando 

cada um dos três diferentes subgrupos fenotípicos é comparado aos controles normais, 

20 genes em comum às três análises são identificados como diferencialmente 

expressos com relação aos controles, mas também são encontrados muitos outros 



genes diferencialmente expressos exclusivos de cada subgrupo. Este resultado mostra 

que existem alterações biológicas comuns entre os subgrupos, mas também há 

desregulações específicas que devem responder pelas diferenças na gravidade do 

transtorno. Dentre os 20 genes em comum aos três grupos, encontram-se genes que 

estão envolvidos com direcionamento axonal, como RHOA e SLIT2 e processos 

inflamatórios, como ITGAM. Estas mesmas vias também foram identificadas como 

associadas ao autismo no primeiro trabalho do grupo (Hu et al., 2006). 

Apesar dos estudos de expressão gênica não terem identificado mesmas vias, 

processos ou genes consistentemente associados ao autismo, todos mostram que os 

pacientes autistas possuem um perfil de expressão diferencial quando comparado a 

controles.  

Embora fosse mais interessante realizar os estudos de expressão em autismo 

com linhagens neuronais, a dificuldade de obtenção destas células leva à necessidade 

do uso de tipos celulares mais acessíveis. Todos os estudos de expressão realizados 

até o momento em autismo utilizaram linfócitos ou linhagens linfoblastóides, 

baseados em trabalhos que mostram que os perfis de expressão de linfócitos e do 

tecido nervoso são comparáveis (Sullivan et al., 2006). 

Outro possível bom material para estudo de expressão em autismo são as 

células-tronco. As células-tronco mesenquimais, em particular, podem ser isoladas de 

vários tecidos como medula óssea, periósteo, osso trabecular, tecido adiposo, músculo 

esquelético e polpa de dentes. A utilização de células-tronco obtidas a partir da polpa 

de dentes (Dental pulp stem cells – DPSC) é bastante interessante do ponto de vista 

ético, pois os procedimentos odontológicos são realizados de acordo com a 

necessidade dos pacientes, independentemente de sua posterior utilização para 

obtenção de células-tronco, e sua utilização depende apenas da autorização dos 

pacientes ou responsáveis. Além disso, as DPSCs também tem uma origem 

ectodérmica como o tecido nervoso (d'Aquino et al. 2009). Após se submeter tais 

células a um processo de diferenciação, estas apresentam a expressão de marcadores 

específicos que indicam maturação neuronal, mostrando que as DPSCs são capazes de 

se transformar em linhagens neuronais (Kadar et al. 2009). Porém, embora tenha sido 

demonstrada atividade funcional de canais de potássio e sódio controlados por 

voltagem nos neurônios obtidos a partir de DPSC, este dado não tem sido 



consistentemente replicado
1
. Ainda assim, as DPSCs se mostram como um bom 

material de estudos para os TEA visto a sua facilidade de obtenção e expansão em 

cultura, bem como pela sua relação com o tecido nervoso.   

 

1.5 USO DE CÉLULAS-TRONCO PLURIPOTENTE INDUZIDAS PARA MODELAGEM IN 

VITRO DE DOENÇAS NEUROLÓGICAS 

Recentemente, descobriu-se que através da super expressão de genes 

específicos é possível reprogramar células somáticas para um estado pluripotente, 

gerando as células-tronco pluripotente induzidas, ou em inglês, induced pluripotent 

stem cells – iPSC (Takahashi et al., 2007; Yu et al., 2008). As células iPSC 

resultantes desse processo são isogênicas com relação ao indivíduo doador, ou seja, 

carregam exatamente a mesma informação genética da células doadoras, e têm o 

potencial de se transformar em tipos celulares dos três diferentes tecidos 

embrionários. Isto é especialmente relevante no estudo de doenças para as quais não 

existem modelos animais adequados ou quando obtenção do tipo celular envolvido na 

patologia para estudos in vitro é difícil, como é o caso de doenças do sistema nervoso. 

Diversos trabalhos já mostraram ser possível diferenciar as iPSC em neurônios e, 

dessa forma, estas células se tornaram uma nova ferramenta extremamente 

interessante no estudo de doenças neurológicas, uma vez que com elas é possível 

desenvolver modelos neuronais com genomas predispostos a tais doenças (Wernig et 

al., 2008; Reyes et al., 2008; Dimos et al., 2008).  

Linhagens de iPSC de diversas doenças neurológicas já foram geradas, mas 

poucos são os trabalhos que efetivamente estudaram o fenótipo de neurônios 

diferenciados a partir destas iPSC.  

Considerando-se doenças neurodegenerativas, o uso de neurônios derivados de 

iPSC de pacientes já mostraram resultados interessantes para atrofia espinhal 

muscular e Síndrome de Riley-Day, doenças caracterizadas, respectivamente, por uma 

progressiva degeneração de neurônios motores e de neurônios sensoriais e 

autonômicos (Ebert et al., 2009; Lee et al., 2009).  

A doença para qual existe a maior quantidade de trabalhos utilizando-se desta 

estratégia para seu estudo é a Doença de Parkinson (DP). Fibroblastos de pacientes 
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com DP foram reprogramados com sucesso para iPSC e estas linhagens, diferenciadas 

para neurônios dopaminérgicos. No entanto, nenhuma diferença fenotípica foi notada 

entre estes neurônios e os de controles, o que pode se dever ao fato de a DP ser uma 

doença de início tardio (Park et al., 2008; Soldner et al., 2009). Dois outros estudos 

mostraram que neurônios dopaminérgicos e células precursoras neurais derivadas de 

iPSC de pacientes com DP podem se integrar de maneira eficiente no cérebro de ratos 

modelo para esta doença, promovendo efeitos funcionais que resultam na melhora dos 

sintomas nestes animais (Hargus et al., 2010; Wernig et al., 2008). Tais estudos 

mostram que este é um bom modelo não só para se explorar os mecanismos 

moleculares envolvidos na doença, uma vez que é possível analisar estas células em 

um sistema 3D e sujeito a todas as sinalizações de um nicho específico, mas também 

para o desenvolvimento de possíveis terapias para os pacientes com DP. 

Neurônios motores também já foram gerados a partir de iPSC derivadas de 

fibroblastos de pacientes portadores de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) (Dimos 

et al., 2008). À semelhança da DP, nenhuma diferença foi encontrada entre os 

neurônios dos pacientes com ELA e de indivíduos controles, reforçando a questão de 

se este modelo in vitro pode efetivamente recapitular doenças de início tardio. 

Com relação a transtornos ligados ao neurodesenvolvimento, linhagens de 

iPSC já foram geradas de pacientes com as Síndromes do X-Frágil, de Prader-Willi, 

de Angelman, de Rett e Esquizofrenia (Urbach et al., 2010; Yang et al., 2010; 

Chamberlain et al., 2010; Marchetto et al., 2010; Chiang et al., 2011; Brennand et al., 

2011).  

Em um trabalho recente, Chiang e colaboradores (2011) reportaram a 

derivação de linhagens de iPSC de 2 irmãos afetados por esquizofrenia. Estes dois 

indivíduos apresentam uma deleção de 4bp no gene DISC1, gene já previamente 

identificado por outros tipos de abordagens como envolvido nesta patologia (Millar et 

al., 2000; Ross et al., 2006). O método mais utilizado para super expressar os genes 

necessários à reprogramação celular é a integração destes ao genoma da célula que se 

quer derivar em iPSC através de um sistema de transdução viral. No trabalho de 

Chiang e colaboradores, no entanto, os autores utilizaram a integração epissomal de 

vetores. Embora a eficiência de reprogramação alcançada por este sistema seja 

inferior à alcançada por transdução viral,  a vantagem do primeiro é que não há 

integração genômica dos vetores, algo que pode causar rompimento de genes da 



célula hospedeira. Este é o principal empecilho para se utilizar as células iPSC 

obtidas por um sistema de transdução viral para terapia celular e o trabalho destes 

autores mostra a viabilidade de se produzir linhagens de iPSC livres de integração 

genômica. 

Células de indivíduos com Síndrome do X-frágil também já foram 

reprogramadas a iPSC. Embora os autores deste trabalho não tenham diferenciado as 

iPSC em neurônios para estudar o fenótipo destas células, os resultados obtidos pelo 

grupo com relação à inativação do gene FMR1 nas iPSC foram extremamente 

relevantes. Urbach e colaboradores observaram que, ainda que mutado, o gene FMR1 

é expresso em células-tronco embrionárias (human Embrionic Stem Cells – hESC), 

mas é silenciado quando tais células são submetidas a diferenciação. Por outro lado, o 

estado de metilação que causa o silenciamento do FMR1 não é revertido quando 

fibroblastos de pacientes com a síndrome são reprogramados e o gene permanece 

inativo nas iPSC. Este é um dado interessante, pois mostra que a reprogramação 

celular não reverte em absoluto a célula reprogramada para um estado idêntico ao de 

células embrionárias, mostrando, por exemplo, que alguns eventos epigenéticos não 

são restabelecidos. Este é um fato que deve ser levado em consideração dependendo 

da aplicação que se quer fazer das células iPSC. 

No entanto, outros dois estudos mostraram que este não é o caso nas 

Síndromes de Angelman e de Prader-Willi (Chamberlain et al. 2010; Yang et al. 

2010). A análise de iPSC derivadas de pacientes com estas síndromes e de hESC 

mostrou que não há diferença no padrão de metilação do centro de imprinting do 

locus 15q11-q13 entre estas células. Além disso, demonstrou-se também que o 

imprinting do UBE3A, gene responsável pela Síndrome de Angelman, ocorre durante 

a diferenciação das células iPSC em linhagens neuronais, da mesma forma como 

ocorre no cérebro (Chamberlain et al. 2010). Assim, o uso das iPSC para modelagem 

destas síndromes se mostra um caminho promissor. 

Um dos exemplos mais recentes do potencial desta estratégia é o trabalho de 

Marchetto e colaboradores (2010), o qual demonstrou as implicações de mutações do 

gene MeCP2 para o fenótipo neuronal de pacientes com Síndrome de Rett e o 

possível uso desse modelo para a busca por drogas. Os neurônios obtidos através da 

diferenciação de iPSC derivadas de fibroblastos de pacientes com Síndrome de Rett 

apresentaram uma reduzida densidade sináptica, núcleo celular de menor tamanho, 



alterações na sinalização por Cálcio e alterações no padrão eletrofisiológico quando 

comparado às células de controles. O uso da droga gentamicina aumentou os níveis de 

expressão de MeCP2 e o número de sinapses glutamatérgicas. 

Todos estes trabalhos são exemplos da clara contribuição que a modelagem in 

vitro usando iPSC podem trazer para o melhor entendimento de doenças neurológicas, 

bem como para testes de possíveis terapias.   

 

1.6 OBJETIVOS 

Apesar dos resultados significativos encontrados nos estudos conduzidos até o 

momento, ainda não se pode concluir ao certo quais as alterações genéticas estão 

contribuindo para os TEA. Inúmeros fatores dificultam estas pesquisas como a 

caracterização dos pacientes, o tamanho amostral, a provável heterogeneidade 

genética da doença e a possibilidade de diversos genes e fatores ambientais estarem 

interagindo para determinação do fenótipo.  

Assim, considerando-se que existe heterogeneidade genética entre os 

pacientes, os estudos de expressão com microarrays é uma estratégia que pode lidar 

bem com esta questão. Isto porque com esta abordagem é possível avaliar o 

comportamento de milhares de genes ao mesmo tempo e o que se busca não é apenas 

verificar o envolvimento de genes específicos, mas também de vias ou processos 

celulares. Por outro lado, a tentativa de se identificar genes comprometidos por 

anomalias cromossômicas, em particular de translocações, pode permitir a 

investigação de um gene específico do ponto de vista funcional, o que também abre 

caminhos para identificação de vias envolvidas nos TEA. Tal estratégia se vê ainda 

facilitada pelo advento da reprogramação celular, com a qual tornou-se possível 

produzir neurônios de indivíduos autistas.  

Assim sendo, o nosso objetivo principal é identificar genes e vias relevantes 

para o desenvolvimento de TEA. Para atingir esta meta, nossas propostas foram:  

a. Mapear os pontos de quebra causados por translocações cromossômicas 

em pacientes com TEA, na tentativa de se identificar genes que estão 

rompidos por estas alterações citogenéticas e que sejam relevantes para o 

fenótipo; 

 



b. Analisar as implicações funcionais de genes identificados por esta 

estratégia, utilizando neurônios obtidos a partir de iPSC derivadas de 

células do próprio paciente; 

 

c.  Verificar se o transcriptoma de células-tronco de polpa de dente tem uma 

assinatura de expressão gênica nos TEA; 

 

d.  Identificar genes ou vias alteradas em pacientes autistas sem alterações 

genéticas conhecidas (pacientes idiopáticos) através da análise do perfil de 

expressão de células-tronco mesenquimais derivadas da polpa de dente de 

tais pacientes e indivíduos controles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 6 – DISCUSSÃO GERAL E CONCLUSÕES 

 
De acordo com as estimativas mais recentes, 6 a cada 1000 indivíduos da 

população possuem um quadro clínico que preenche os critérios diagnósticos dos 

transtornos do espectro autista. Isto representa uma parcela substancial da população 

e, portanto, traz sérias implicações para os sistemas de educação e de saúde pública. 

Não existem dúvidas de que alterações genéticas são os fatores etiológicos da imensa 

maioria dos casos de TEA. A identificação destas alterações tem um impacto 

significativo  no entendimento  do funcionamento do sistema nervoso central bem 

como é de fundamental importância para o aconselhamento genético das famílias de 

pacientes com TEA e para o tratamento dos mesmos.  

Embora a etiologia genética destes transtornos seja bem aceita, muito ainda se 

debate com relação aos padrões de herança dos TEA. As evidências da literatura 

mostram que tanto padrões de herança  monogênico quanto poligênico e multifatorial, 

bem como uma heterogeneidade de loci, respondem pela etiologia desses transtornos. 

Dessa forma, a identificação de genes associados aos TEA é extremamente difícil 

visto a complexidade genética destes transtornos.   

Diante do exposto, selecionamos como uma primeira abordagem neste trabalho 

o estudo de translocações cromossômicas, buscando encontrar genes candidatos para 

posteriores estudos funcionais. 

Nas regiões onde se encontram os pontos de quebra identificados no estudo da 

paciente F2297, portadora da translocação (2;X)(q11;q24), localizam-se transcritos 

ainda não caracterizados e genes para os quais não encontramos evidências de 

envolvimento no desenvolvimento do sistema nervoso central (SNC). Além disso, 

verificamos que a paciente é também portadora de uma isodissomia materna do 

cromossomo 5, aumentando ainda mais a complexidade no estudo desse caso, uma 

vez que mutações recessivas e efeitos de imprinting em genes deste cromossomo 

também podem estar contribuindo para o seu fenótipo. O estudo deste caso ilustra a 

importância de estudos genômicos para desvendar os mecanismos causativos de um 

determinado fenótipo e que nem sempre é trivial identificar o principal fator causal de 

um dado quadro clinico.  



Por outro lado, fomos bem sucedidos em nosso objetivo com o estudo do 

paciente F2749, portador da translocação (3,11)(p21;q22). Neste caso, identificamos o 

rompimento do gene TRPC6, um forte candidato para TEA em vista de seu já 

conhecido papel na formação de dendritos e sinapses excitatórias. Uma vez que este 

gene ainda não havia sido relacionado ao autismo e estudos de sua função para o 

desenvolvimento neuronal haviam apenas sido realizados em camundongos, 

decidimos investir nossos esforços em uma investigação mais aprofundada do papel 

deste gene nos TEA. 

O desenvolvimento da técnica de reprogramação celular em 2008 foi de 

fundamental importância para o prosseguimento de nosso trabalho. Utilizando esta 

abordagem, pudemos investigar as conseqüências da translocação cromossômica vista 

neste paciente em células neuronais e progenitoras neurais (NPCs) diferenciadas a 

partir de células-tronco do próprio paciente, constituindo portanto o modelo mais 

próximo disponível para se avaliar o efeito funcional desta alteração. Os resultados 

desta análise mostram que o rompimento do gene TRPC6, por si só, deve responder 

pelo fenótipo deste indivíduo. Ainda está em fase de conclusão, as análises com 

relação à arborização dendrítica dos neurônios deste paciente. Este aspecto, se 

alterado, tornará mais clara a ligação entre os dados de expressão (os quais mostraram 

a expressão diferencial de genes ligados ao citoesqueleto) e o fenótipo in vitro. Além 

disso, ainda está em andamento o estudo da diminuição da expressão do gene 

VPRBP, através do uso de shRNA, no modelo in vitro de neurônio. Tal experimento 

ajudará a responder em definitivo se o rompimento do gene VPRBP também pode 

trazer conseqüências para o funcionamento adequado dos neurônios deste paciente, 

possibilidade que julgamos ser pequena, em vista das evidências teóricas.  

A análise de expressão global realizada com DPSC também foi de grande 

importância para reforçar o papel do TRPC6 como fator etiológico do autismo no 

paciente F2749. Além disso, os achados deste primeiro estudo também foram úteis 

para direcionar a investigação dos dados obtidos na análise de expressão global de 

pacientes autistas idiopáticos. Os resultados deste último estudo sugerem fortemente 

que a regulação da organização do citoesqueleto encontra-se comprometida nos 

pacientes com ASD. Este dado é muito relevante, pois servirá como norteador de 

futuras investigações a serem realizados em nosso laboratório.  

Dessa forma, com relação as abordagens utilizadas concluímos que: 



1. O estudo de translocações cromossômicas é um bom método de triagem 

inicial, pois o ponto de quebra representa uma pista muito precisa da 

localização de um potencial gene candidato. Embora este tipo de estudo 

possa ser inconclusivo em alguns casos, por outro lado, a identificação de 

um gene rompido sugere fortemente a sua associação com o fenótipo 

estudado. No entanto, a associação de outras estratégias de investigação são 

fundamentais para se confirmar o envolvimento de tal gene candidato na 

etiologia da doença estudada. 

2. O uso da reprogramação celular se mostra um modelo muito promissor na 

investigação especialmente de doenças para as quais não se tem acesso ao 

tipo celular afetado, como é o caso das doenças neurológicas.  Isto vem 

sendo demonstrado por outros trabalhos que utilizaram este modelo para 

estudar doenças como Síndrome de Rett, Esquizofrenia, Síndrome de 

Angelman e Prader-Willi, para citar alguns exemplos. Neste trabalho, 

utilizamos as iPSC para estudar uma alteração genética específica 

encontrada em um paciente autista. Entretanto, é importante ressaltar que 

este modelo é extremamente útil para estudar casos em que não se conhece o 

fator etiológico, especialmente ao se tratar de uma doença com uma grande 

heterogeneidade genética como o autismo. Usando neurônios derivados das 

iPSC será possível identificar alterações fenotípicas comuns nos pacientes e 

drogas que possam reverter tais alterações, contribuindo para a busca de 

tratamentos destes pacientes. No entanto, a técnica de reprogramação celular 

é extremamente trabalhosa, o que, pelo menos até o presente momento, 

dificulta sua utilização para estudos de larga escala. O método ainda 

considerado como o mais eficiente para obter as iPSC a partir de células 

somáticas é o uso de vetores virais carregando os genes que induzem a 

reprogramação celular. Isto traz implicações tanto de biossegurança, 

especialmente porque alguns destes genes de reprogramação são oncogenes, 

quanto para a própria interpretação dos dados dos experimentos: como os 

genes de reprogramação serão inseridos de forma aleatória no genoma da 

células hospedeira, é possível que esta inserção rompa um gene, levando a 

uma alteração fenotípica que não é inerente a alteração genética de fato 



responsável pela doença em estudo. A reprogramação através de 

componentes químicos e citocinas vem sendo buscada por diversos grupos e 

podem facilitar a utilização desta abordagem para o estudo de doenças 

genéticas. 

3. Estudos de expressão gênica global são especialmente interessantes no 

estudo de doenças geneticamente heterogêneas, pois pode se buscar por 

alterações de vias e funções biológicas e não de genes em comum. Esta 

abordagem gera um grande volume de dados e é necessário muita cautela na 

interpretação de seus resultados. Agregar os estudos de expressão a uma 

hipótese a priori direciona a análise dos dados, facilitando a interpretação 

dos resultados. 

Nossos resultados apóiam a já bem estabelecida hipótese de heterogeneidade 

genética nos TEA e reforçam a idéia de que as diferentes alterações genéticas, sejam 

herdadas em um padrão poligênico ou monogênico, levam ao comprometimento de 

processos celulares comuns aos pacientes. Os achados deste trabalho contribuirão 

para o avanço do entendimento dos TEA bem como para direcionar estudos futuros. 
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