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A todos que não só não se intimidam pelos 

desafios, como acreditam que esta é a parte 

mais divertida e estimulante da Ciência.

“Faço histórias para crescer, não para 

acrescentar.” Laerte
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“The main thing that I learned about conspiracy theory is that 

conspiracy theorists actually believe in a conspiracy because that is 

more comforting. The truth of the world is that it is chaotic. The truth 

is, that it is not the Jewish banking conspiracy or the grey aliens or the 

12 foot reptiloids from another dimension that are in control. The truth 

is more frightening, nobody is in control. The world is rudderless.”

Alan Moore, in: “The Mindscape of Alan Moore” (2003)
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I. Introdução geral

O crânio 

O crânio é formado por estruturas anatômicas arranjadas em uma rede física na qual o 

resultado final da morfogênese – baseada em alterações no tamanho e no formato das estruturas 

anatômicas (Bruner, 2007) – é o fruto das pressões e tensões associadas a órgãos em expansão (como 

o encéfalo), ligações conectivas (como a dura-máter e o periósteo), suturas contactantes, deslocamen-

tos ósseos e influência muscular. Cada componente do crânio interage diretamente com as estruturas 

vizinhas gerando um sistema complexo em que toda a organização não é meramente uma soma de 

cada processo único (Bruner, 2007). Tais interações ocorrem em diferentes níveis, seja molecular, 

celular, tecidual, ósseo ou de órgãos. Nos tetrápodas, o crânio é formado de dois componentes prin-

cipais: o viscerocrânio e o neurocrânio (Morriss-Kay, 2001; Morriss-Kay & Wilkie, 2005) (Figura I.1).

O viscerocrânio (correspondente à face) é onde se localizam a mandíbula, as estruturas de 

suporte a ela e outros elementos derivados do arco branquial e é derivado principalmente da crista 

neural (Kuratani et al., 1997). O neurocrânio inclui a caixa craniana e cápsulas sensoriais associadas 

(nasal, óptico e ótico) e é principalmente de origem mesodérmica (Kuratani et al., 1997).Os ossos que 

fazem parte tanto do viscerocrânio quanto do neurocrânio, excluindo a caixa craniana, são origina-

dos de ossificação endocondral (Morriss-Kay & Wilkie, 2005; Colnot, 2009). A caixa craniana difere 

das outras estruturas do crânio por seus ossos serem originados de ossificação intramembranosa, 

ou seja, sem precursor cartilaginoso (Franz-Odendaal et al., 2006). As estruturas que a formam tem 

origem mesodérmica e de crista neural (Jiang et al., 2002). A região occipital é o componente mais 

caudal do crânio, formado por ossos endocondrais derivados de tecidos somíticos mesodérmicos 

(Morriss-Kay, 2001). No presente trabalho, o enfoque será dado ao conhecimento atual de crânio de 

mamíferos e, em específico, à caixa craniana, parte do neurocrânio. A estrutura óssea da caixa cra-

niana é formada por oito ossos planos e irregulares – incluindo um frontal, dois parietais, um osso 

occipital, um esfenóide, dois temporais e um etmóide – rigidamente unidos pelas suturas cranianas, 

delineando a cavidade do crânio onde se aloja o encéfalo (Figura I.1). Nos mamíferos, diferente da 

maioria dos peixes, anfíbios e répteis, o crescimento do neurocrânio não é contínuo, terminando num 

período equivalente ao de maturação sexual (Morriss-Kay & Wilkie, 2005). 
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Figura I.1. Anatomia do crânio humano. Crânio humano adulto em diferentes orientações no qual o 
viscerocrânio está evidenciado em azul e o neurocrânio em verde. Os principais ossos estão indicados. 

(Modificado de Putz & Pabst, 2001).
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Origem embrionária do crânio 

A crista neural e a mesoderme são os tecidos embrionários que darão origem a todas as 

estruturas ósseas do crânio. 

As células da crista neural se originam da neuroectoderme, localizada entre o tubo neu-

ral e as margens livres da dobra neural, em torno do 20° dia de gestação em humanos. Elas sofrem 

transição epitélio-mesenquimal, na qual perdem a adesão célula-célula e sofrem rearranjos no ci-

toesqueleto, que levam a mudanças morfológicas, possibilitando a delaminação e emigração do neu-

roepitélio em direção a diferentes estruturas no embrião (Trainor & Nieto, 2003; Sauka-Spengler & 

Bronner-Fraser, 2008). Há subpopulações distintas de células da crista neural: as células da crista 

neural do tronco originam melanócitos e gânglios; as células da crista neural vagal e sacral formam 

gânglios entéricos; células da crista neural cardíaca originam o tecido conjuntivo dos grandes vasos; 

e, por fim, há as células da crista neural cefálica, que apresentam um repertório de diferenciação mais 

vasto que os demais grupos, e são capazes de originar cartilagem, osso, melanócitos, neurônios crani-

ais, células da glia e tecido conjuntivo da face, além de constituírem os arcos branquiais e formarem 

as células do timo, os odontoblastos e primórdios dentais (Gilbert, 2006). 

As células da crista neural cefálica migram da porção anterior, média e posterior do encé-

falo em correntes migratórias distintas. As células que migram para as regiões frontonasal e primeiro 

arco brânquia contribuem para a formação do crânio (Morriss-Kay & Wilkie, 2005). Analogamente, 

as células mesenquimais mesodérmicas que darão origem a estruturas cranianas migram da linha 

primitiva para a região craniana do embrião (Lawson & Pedersen, 1992). Entretanto, as células da 

crista se mantêm separadas das células mesodérmicas.

 As células da crista neural migram sob a superfície ectodérmica, formando uma passagem 

entre este tecido e o mesênquima mesodérmico (Chan & Tam, 1988) em direção ao primeiro arco 

branquial, que, consequentemente, sofre uma grande expansão (Morriss-Kay & Wilkie, 2005). Elas 

também migram entre a superfície ectodérmica e a parte mais rostral do prosencéfalo, o qual se 

expande rostralmente para formar a região do telencéfalo e não é associado ao mesênquima meso-

dérmico. No estágio de 23 somitos, que em humanos é em torno do 28° dia de gestação, a migração 

é completada e um limite claro entre tecidos derivados de crista neural e derivados da mesoderme é 

formado, o que sugere uma interação de repulsão agindo para evitar a mistura das duas populações 

celulares (Cohen, 2000, Morriss-Kay & Wilkie, 2005)
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Figura I.2. Origem embrionária das estruturas ósseas do crânio. Crânio humano de recém-nascido em diferentes 
orientações no qual os ossos de origem mesodérmica estão evidenciados em azul e os de origem da crista neural em 

rosa. As principais suturas cranianas estão indicadas. (Modificado de Putz & Pabst, 2001).
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O osso frontal, osso esfenóide, parte do osso interparietal, parte do osso temporal, o mesên-

quima das suturas interfrontal e coronal e parte da sutura sagital são de origem da crista neural (Jiang 

et al., 2002). A dura-máter que recobre o prosencéfalo e sob os ossos frontal e parietal também é de 

origem de crista neural. Já os ossos parietais propriamente ditos e as meninges que recobrem o mes-

encéfalo e o rombencéfalo são de origem mesodérmica (Rice, 2008) (Figura I.2).

Formação e fusão das suturas cranianas

A principal característica do crânio humano é o formato resultante do lento e neotênico de-

senvolvimento craniano combinado a um crescimento rápido e hipermórfico do encéfalo (Zollikofer 

& Ponce de Leon, 2010), de forma que o crescimento do neurocrânio acompanha o do encéfalo. 

Como supracitado, os ossos da caixa craniana são unidos por tecido fibroso denominado de suturas e 

até que se atinja a maturação sexual, as suturas desempenham um papel importante no indivíduo por 

(1) permitirem a deformação do crânio ao nascimento, (2) absorver impactos mecânicos, protegendo 

o tecido osteogênico da sutura (Jaslow, 1990; Persson, 1995) e (3) ser o principal centro de crescimen-

to do crânio, durante o aumento do encéfalo, regulando o balanço entre proliferação e a diferenciação 

das células osteogênicas precursoras (Wilkie, 1997; Slater et al., 2008). Durante o desenvolvimento, as 

suturas passam de limites lineares entre os ossos para complexas estruturas interdigitadas de dimen-

sões fractais não íntegras (Miura et al., 2009). As suturas eventualmente se fundem e a idade de fecha-

mento de cada sutura está detalhada na Tabela I. 1. Vale ressaltar que a sutura metópica normalmente 

é obliterada já por volta do terceiro ano de vida, e persiste em 10% ao longo da vida (Cohen, 2000), ao 

contrário das outras suturas que só iniciam a fusão na vida adulta, o que pode ser explicado pelo fato 

de ser a única de origem exclusiva da crista neural (Morriss-Kay & Wilkie, 2005). 

Sutura craniana Idade de início de 
fechamento (anos)

Metópica 2

Sagital 22

Coronal 24

Lambdóide 26

Esquamosal 35-39

Esfenofrontal 22

Esfenoparietal 29

Esfenotemporal 28-32

Masto-occipital 26-30

Tabela I. 1. Idade de fechamento de suturas 
cranianas em humanos (Retirado de (Cohen, 2000).
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A formação intramembranosa dos ossos do neurocrânio se inicia do desenvolvimento de 

blastemas mesenquimais no segundo mês de gestação humana (Langille, 1994; Aubin et al., 1996; 

Cohen, 2000; Opperman, 2000), cujas células começam a diferenciar e depositar matriz extracelu-

lar composta principalmente de colágenos e outras proteínas e proteoglicanas relacionadas a osso 

(Ninomiya et al., 1990) que mineralizam. A ossificação intramembranosa decorre radialmente a 

partir destes focos mesenquimais (Alberius et al., 1992). As bordas de cada osso estão largamente 

separadas e vão se aproximando, até que se confinam ou sobrepõe, formando as suturas (Opperman, 

2000). Durante o desenvolvimento das suturas, as frentes ósseas crescem e se expandem, invadindo 

e recrutando o tecido mesenquimal interveniente. Por volta do 50° dia de gestação em humanos, 

começa a separação do mesênquima em duas camadas pelos ossos em expansão: o periósteo na parte 

externa e dura-máter na porção interna (Artun et al., 1986).

Assim a sutura craniana é um complexo formado pelo periósteo sobrejacente, as fren-

tes osteogênicas das placas ósseas, o mesênquima interveniente e a dura-máter subjacente (Figura 

I.3). Muitos experimentos têm fornecido evidências para a potencial influência da dura-máter e do 

periósteo sobre o fechamento das suturas cranianas. Foi observado em ratos e coelhos que a remoção 

da dura-máter leva a aceleração ou atraso no fechamento da sutura, dependendo de qual sutura a du-

ra-máter é retirada (Opperman et al., 1993; Roth et al., 1996; Levine et al., 1998). Da mesma forma, 

a excisão do periósteo diminui a calcificação de defeitos cranianos em modelos animais (Hopper et 

al., 2001; Ozerdem et al., 2003).

Craniossinostoses

O termo “craniossinostose” se refere ao processo de fusão prematura das suturas do neuro-

crânio. Ela principia em um ponto e se espalha ao longo da sutura, podendo acometer uma, muitas 

ou todas as suturas e pode se estabelecer tanto no período pré- quanto pós-natal (Cohen, 2000). Ela é 

uma anormalidade craniofacial congênita comum e sua prevalência é estimada em 1 a cada 2.500 nas-

cidos vivos (Cohen, 2000; Passos-Bueno et al., 2008). Como o crânio não pode expandir perpendicu-

lar à sutura fusionada, ele compensa crescendo na direção perpendicular à sutura aberta, fornecendo 

o espaço necessário para o cérebro em crescimento, mas resulta em uma forma anormal da cabeça 

e, às vezes, características faciais anormais (Cohen, 2000). As craniossinostoses são etiologicamente 

e patologicamente heterogêneas, mas, de acordo com estudos genéticos, elas podem ser classificadas 

como não sindrômica (ou isolada) e sindrômica (Cohen, 2000; Passos-Bueno et al., 2008).
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São denominadas craniossinostoses não sindrômicas aquelas em que a fusão da sutura é 

o defeito primário no indivíduo, embora sintomas secundários (por exemplo, manifestações neu-

rológicas e oftalmológicas) ocorram como consequência da sinostose da sutura (Passos-Bueno et al., 

2008). Elas correspondem a 70% dos casos (Lajeunie et al., 1995; Passos-Bueno et al., 2008). Quando 

a fusão prematura das suturas ocorre concomitantemente a outros defeitos morfogênicos primários, 

a craniossinostose é classificada como sindrômica (Passos-Bueno et al., 2008). 

Em estudo que acompanhou o atendimento genético a craniossinostoses por 10 anos,  

Wilkie e colaboradores reportam que o diagnóstico genético foi obtido em 21% dos casos, dos quais 

86% eram causados por mutações em um único gene e 15% por anomalias cromossômicas (Wilkie et 

Figura I.4. Anatomia e morfogênese das suturas. (A) Composição anatômica por diversos tecidos da porção superior 
do crânio, do escalpo à pia-máter. (B) Representação diagramática dos estágios da morfogênese da sutura: Os sinais 

indutivos decorrentes das frentes ósseas (amarelo/laranja) se aproximando permitem que elas desviem uma da outra, 
sem obliteração da sutura (verde). Estes sinais são independentes de sinais de dura-máter ou osso. Quando as frentes 

ósseas sobrepõem uma a outra, sinalização provenientedo periósteo (rosa) e da dura-máter (vermelho) mantém a 
presença da sutura recém-formada (verde). Os ossos tornam-se espessados por depósito de osteóide e mineralização 

de novo na superfície periosteal, até que a sutura é fusionada.
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al., 2010, Johnson & Wilkie, 2011). Os genes mais frequentemente mutados foram: FGFR2 (32% de 

todos os casos com diagnóstico genético), FGFR3 (25%), TWIST1 (19%) e EFNB1 (7%) (Johnson & 

Wilkie, 2011). Outros genes com mutações causativas bem estabelecidas para craniossinostoses, são 

FGFR1 (síndrome de Pfeiffer tipo 1), POR (síndrome de Antley-Bixler) e RAB23 (síndrome de Car-

penter) (Johnson & Wilkie, 2011).

A síndrome de Apert

Características gerais

A primeira craniossinostose sindrômica clinicamente descrita foi a síndrome de Apert em 

1894 por SW Wheaton; todavia, ele atribuiu erroneamente a causa do fenótipo calvarial à sífilis con-

gênita (Cunningham et al., 2007). Em 1906, o pediatra francês Eugène Charles Apert (1868-1940) fez 

a revisão literária de oito pacientes e descreveu um nono paciente por ele examinado, para os quais 

ele propôs que fosse uma única entidade clínica (Cunningham et al., 2007; Lee & Chung, 2010). No 

trabalho publicado sob o título “De l’acrocephalosyndactylie”, ele escreve:

“Eu sugiro o nome acrocefalosindactilia para designar um tipo de teratologia compatível com 

a vida e fortemente caracterizada pela coexistência das duas seguintes particularidades: Primeiro, um 

crânio alto e achatado na parte posterior e por vezes nas laterais, apresentando abaulamento do lado 

oposto a uma faceta exagerada na região superior frontal; segundo, sindactilia das quatro extremidades.”

Somente em 1960, em uma revisão de 39 casos realizada por Blank (Blank, 1960), a acro-

cefalosindactilia típica, tal como descrita por Eugène Apert, passou a ser denominada síndrome de 

Apert (Lee & Chung, 2010). 

A Síndrome de Apert é, portanto, uma doença congênita caracterizada por craniossinos-

tose, hipoplasia do terço médio da face e sindactilia simétrica das mãos e pés, tendo ao menos os 

dígitos 2, 3 e 4 envolvidos (Cohen, 1975; OMIM #101200). O crânio, além da sinostose, que é devida 

à fusão das suturas coronais, apresenta também um o defeito calvarial de linha média, que vai desde 

a glabela até a fontanela posterior, sendo que as suturas sagitais e metópica não se formam (Figura 

I.4). A megalencefalia verdadeira é característica da síndrome de Apert, com aumento tanto no peso 

quanto no volume do encéfalo (Cohen & Kreiborg, 1993 a, b, c, d), distinguindo-a de outras craniossi-

nostoses sindrômicas. Além disso, 72% dos pacientes apresentam anormalidades cerebrais (Renier 
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et al., 1996a; Raybaud & Di Rocco, 2007), como a disfunção neurológica e alterações estruturais do 

cérebro (principalmente agenesia do corpo caloso, ventriculomegalia e anomalia do septo) que não 

são dependentes de procedimentos cirúrgicos. 

Os pacientes com síndrome de Apert são limitados pela diminuição da amplitude de movi-

mento do ombro, cujo impacto para o indivíduo é de importância igual às anomalias de mão e do 

pé (Kasser & Upton, 1991; Murnaghan et al., 2007). Acne moderada a severa é outro fenótipo car-

acterístico da síndrome de Apert, que começa no início da puberdade (Chen et al., 2010). Outras 

anomalias viscerais podem estar presentes em indivíduos portadores da síndrome de Apert, entre as 

quais se incluem as malformações cardiovasculares (presentes em 10% dos casos) e genitourinárias 

(9,6%) e anomalias no sistema respiratório (1,5%) e gastrointestinal (1,5%) (Cohen, 1975; Cohen & 

Kreiborg, 1993c).

A prevalência da síndrome de Apert é de 1 a cada 65.000 nascidos vivos e esta síndrome 

representa 4% de todos os casos de craniossinostose (Cohen et al., 1992; Tolarova et al., 1997). O 

padrão de herança desta síndrome é autossômico dominante e sua razão sexual homem: mulher é 

de 1:1 (Cohen& Kreiborg, 1991; Tolarova et al., 1997). Apesar de terem sido reportadas 16 casos 

familiais de síndrome de Apert (Cohen, 2000), a maior parte dos casos é de mutações de novo, 

sendo que a origem de novas mutações é exclusivamente de origem paterna (Moloney et al., 1996) e 

a idade paterna está associada à doença (Glaser et al., 2003). Sabe-se que a mutação mais frequente 

associada a essa Síndrome, p.S252W em FGFR2, gera vantagem seletiva em espermatogônias huma-

nas (Goriely et al., 2005). A raridade de casos familiais é explicada pelo reduzido valor adaptativo 

genético (fitness) dos indivíduos afetados, ocasionado pelas malformações graves e retardo mental 

associado em alguns casos, o que diminui a probabilidade desses pacientes encontrarem parceiros e 

deixarem descendentes (Cohen & Kreiborg, 1991).

A única forma de tratamento para estes pacientes é a intervenção cirúrgica, que consiste 

em descompressão crânio-orbital, com a reconstrução das suturas coronais (suturectomia) e oste-

otomia da caixa craniana anterior e das órbitas superiores com remodelamento e avanço (Posnick 

et al., 1995). No entanto, é observado que após as cirurgias, as suturas rapidamente reossificam, de 

modo que qualquer operação para craniosinostose durante a infância é meramente um procedi-

mento de atraso da sinostose (Cohen, 2000), ressaltando a importância de prover suturas artificiais 

que permaneçam abertas durante a fase de crescimento do indivíduo.
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Figura I.5. Características clínicas dos pacientes de síndrome de Apert. (A) e (B) Pacientes de síndrome de 
Apert com a mutação S252W, apresentando características faciais típicas (A1, A2, B1) e sindactilia das maos 

(A3, B2) e dos pés (B3). (C) e (D) Pacientes de syndrome de Apert com a mutação P253R, que apresentam 
sindactilia mais grave do que os pacientes portadores da mutação S252W (C2). Tomografia computadorizada 
da paciente D mostra o defeito calvarial de linha média (D2) e a fusão da sutura coronal (D3, seta vermelha). 

(E) Paciente com mutação atípica em sítio de aceptor de splice (c.1119-2 A>G) de FGFR2, que apresenta 
características faciais e defeitos de membros característicos da Síndrome de Apert.
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Etiologia molecular

Em 1995, Wilkie et al. descobriram duas mutações no gene FGFR2 (Fibroblast Growth 

Factor Receptor 2): c.1028C>G (Genebank accession number M87770), resultando em p.S252W, e 

c.1031C>G (Genebank accession number M87770), resultando em p.P253R. Estas mutações foram 

confirmadas para a Síndrome de Apert em outros estudos, incluindo um de autoria de nosso grupo 

(Park et al., 1995b; Passos-Bueno et al., 1998; Tsai et al., 1998; Lajeunie et al., 1999). 

Outras mutações em FGFR2 associadas à Síndrome de Apert também já foram relatadas. Old-

ridge et al. (1997) e Lajeunie et al. (1999) encontraram uma troca de dois nucleotídeos 755_756CG>TT 

que resulta em p.S252F (Oldridge et al., 1997; Lajeunie et al., 1999). A raridade desta mutação é jus-

tificada por consistir na troca de dois nucleotídeos. Em 1997, nosso grupo encontrou uma mutação 

em sítio de aceptor de splice (c.1119-2 A>G) em uma paciente com Síndrome de Apert, sendo que 

esta mutação é geralmente associada à Síndrome de Pfeiffer (Passos-Bueno et al., 1997). Oldridge et 

al.(1999; 2009) reportaram inserções Alu neste gene (Oldridge et al., 1999; Bochukova et al., 2009).

A fim de aprofundar nos aspectos moleculares da Síndrome de Apert, é necessário entendi-

mento da importância e função da via de sinalização por FGFs.

A via de sinalização por FGFs

Os fatores de crescimento de fibroblasto

Os FGFs de mamíferos são 18 glicoproteínas com pesos moleculares que variam entre 17 

e 34 KDa (FGF1-FGF10 e FGF16-FGF23) agrupados em seis subfamílias baseadas na homologia e 

filogenia (Figura I.5A). Apesar dos FHFs (Fibroblast homologous factors: FGF11, FGF12, FGF13 e 

FGF14) terem sequência de alta homologia estrutural com os FGFs e se ligarem com alta afinidade à 

heparina, eles não ativam os FGFRs e, portanto, não serão considerados para discussão.

Em comum, os FGFs possuem uma região homóloga de 120 a 130 aminoácidos com 40 

a 60% de identidade, dos quais 28 são altamente conservados e 6 são idênticos em todos os FGFs 

(Givol & Yayon, 1992; Burke et al., 1998), ordenados em 12 folhas-beta antiparalelas (β1-β12) flan-

queadas com domínios amino e carboxi terminais divergentes (Figura I.5B). Em geral, é a variação na 

sequência primária das regiões N- e C-terminais que diferenciam a biologia destes ligantes (Nickel, 

2005) (Figura I.5C). O loop da região β1-β2 e partes da região abrangendo β10 e β12 correspondem 
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ao sítio de ligação a heparam sulfato glicosaminoglicanas (HSGAG). Os elementos deste sítio geral-

mente formam uma superfície contínua e positivamente carregada, contudo, na subfamília dos FGFs 

endócrinos (FGF19, FGF21 e FGF23), o loop β1-β2 e a região β10-β12 formam cristas que reduzem 

estericamente a ligação a HSGAG (Goetz et al., 2007).

A variedade de funções dos FGFs se reflete na sua localização tecidual, expressão tempo-

ral e especificidade de ligação aos receptores. Alguns são expressos apenas durante a embriogênese 

(FGFs 3, 4, 8 e 17), enquanto outros (FGFs 1, 2, 5-7, 9-10, 16, 18-23) podem ser encontrados tanto 

em tecidos embrionários quanto adultos. Todos os FGFs são encontrados na matriz extracelular. O 

FGF1 também é conhecido como FGF ácido e o FGF2, como FGF básico, sendo ambos os FGFs mais 

estudados. O FGF1 é considerado um ligante universal, capaz de se ligar a todos os tipos conhecidos 

de FGFRs.

Os receptores de fatores de crescimento de fibroblasto

Os FGFs exercem sua ação biológica através de quatro receptores tirosino-quinases trans-

membrânicos: FGFR1, FGFR2, FGFR3 e FGFR4. Há ainda um quinto FGFR, conhecido como FGFR5 

ou FGFRL1 (FGFR-like 1), que pode se ligar a FGFs, mas não apresenta domínio tirosino-quinase, 

e para o qual foi proposto a função de regulador negativo da sinalização FGF (Wiedemann & Trueb, 

2000). Os FGFR1-FGFR4 são receptores que consistem em um domínio extracelular, formado por 

três alças semelhantes à Imunoglobulina (“imunoglobulin-like domains”, IgI, IgII e IgIII), cada um 

mantido por ligações de ponte de dissulfeto; um domínio transmembrânico único de aproximada-

mente 22 aminoácidos e dois domínios tirosino quinases citoplasmático (Givol & Yayon, 1992; John-

son & Williams, 1993; Spivak-Kroizman et al., 1994) (Figura I.6A). No domínio extracelular, a alça 

Ig-like III é a mais conservada das três alças (Givol & Yayon, 1992; Johnson & Williams, 1993). A 

marca registrada dos FGFRs é a presença de uma sequência ácida e rica em serina entre o IgI e o IgII, 

a caixa ácida, para a qual se acredita que tenha papel de autoinibição do receptor (Wang et al., 1995). 

O domínio justamembrana contém um sítio de ancoragem para FRS2 e os dois domínios tirosino-

quinases são fosforilados na ativação do receptor (Hajihosseini, 2008). O domínio intracelular é o 

mais conservado entre os FGFRs. 

A transcrição de genes que codificam três dos FGFRs (FGFR1, 2 e 3) resulta na expressão 

de várias isoformas dos receptores devido à ocorrência de processamentos alternativos, o que deter-

mina o número de domínios Ig-like (dois ou três domínios) e, mais importante, splicing alternativo 
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Figura I.6. Os fatores de 
crescimento de fibroblastos, FGFs. 
(A) A análise filogenética indica 
que os 18 genes FGF e 4 genes FHF 
podem ser organizados em sete 
subfamílias, contendo dois a quatro 
membros cada. O comprimento 
de cada ramo é proporcional à 
distância evolutiva entre cada gene 
(retirado de (Itoh & Ornitz, 2004). 
(B) Estrutura tridimensional do 
FGF2, mostrando as 12 folhas-beta 
antiparalelas (retirado do banco 
de dados RCSB Protein Data Bank, 
ID: 1BAS). (C) O alinhamento das 
sequencias divergentes da região 
N terminal proximal ao núcleo das 
folhas-beta dos 18 FGFs, agrupados 
de acordo com a subfamília. A 
posição da folha β1 do FGF1 está 
indicada (Retirado de Beenken & 
Mohammadi, 2009).
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dos exons que codificam a região C-terminal do domínio IgIII. Este processamento alternativo au-

menta o grau de diversidade molecular, uma vez que expande as propriedades de ligação do receptor 

a diferentes FGFs (Givol & Yayon, 1992; Johnson & Williams, 1993; Ornitz et al., 1996). O splicing 

alternativo é tecido-específico e produz a isoforma “c” (ex.: FGFR1c, FGFR2c e FGFR3c), cuja alça 

Ig-III é codificada pelos exons IIIa e IIIc (exons 8 e 10 em camundongos; 9 e 11 em humanos), a mais 

abundante e expressa em tecidos de origem mesenquimal; e a isoforma “b” (ex.: FGFR1b, FGFR2b e 

FGFR3b), cuja alça Ig-III é codificada pelos exons IIIa e IIIb (exons 8 e 9 em camundongos; 9 e 10 em 

humanos) menos frequente e expressa em tecidos de origem epitelial (Miki et al., 1992; Orr-Urtreger 

et al., 1993; Chellaiah et al., 1994; Naski & Ornitz, 1998) (Figura I.6B). As propriedades de ligação de 

cada isoforma são bastante específicas (Tabela I. 2).

Figura I.7. Os receptores de fator de crescimento de fibroblasto, FGFRs. (A) Esquema da estrutura 
de um FGFR (B) Splicing alternativo do domínio IgIII, responsável pela especificidade do ligante. 
A primeira metade do Ig III é codificado por um exon invariável (IIIa), a segunda metade pode ser 

codificado pelo exon IIIb ou pelo IIIc, que é seguido pelo domínio tranmembrânico, codificado pelo 
exon TM Tecidos epiteliais expressam predominantemente a isoforma IIIb e tecidos mesenquimais, a 

IIIc . FGFR4 é expresso como uma isoforma única, paráloga à FGFR-IIIc.

Tabela I. 2. Especificidade de ligantes de isoformas de FGFRs 
(extraído do banco de dados Reactome)

Gene Localização Proteína Ligantes específicos 

FGFR1 8p12 FGFR1b 
FGFR1c 

FGF 1-3, 10 e 22 
FGF1, 2, 4-6, 8, 9, 17, 20 e 23

FGFR2 10q26.12 FGFR2b 
FGFR2c

FGF1, 3, 7, 10 e 22 
FGF1, 2, 4-6, 8, 9, 16-18, 20 e 23

FGFR3 4p16.3 FGFR3b 
FGFR3c

FGF1, 8, 9, 17, 18 e 20 
FGF1, 2, 4, 5, 8, 9, 16-18, 20 e 23

FGFR4 5q35.2 FGFR4 FGF1-9, 17- 20 e 23 
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A ativação de FGFRs por FGFs

A unidade funcional de FGF-FGFR consiste de dois complexos FGF-FGFR-HSGAG (na 

razão de 1:1:1) justapostos em um dímero simétrico (Schlessinger et al., 2000). Cada ligante no díme-

ro se liga ao receptor na alça entre os domínios IgII e IgIII, enquanto que os receptores se contatam 

diretamente na região da base do IgII. Cada ligante se liga ao segundo receptor do dímero através 

do domínio IgII (Ibrahimi et al., 2005) (Figura I.8B). O HSGAG presente na matriz extracelular se 

liga a um “cânion” básico formado na porção distal à membrana do dímero simétrico, fortalecendo 

e estabilizando o dímero, por se ligar simultaneamente ao ligante e ao receptor (Figura I.8B). Além 

disso, o HSGAG estabiliza os FGFs contra a degradação, serve como reservatório de armazenamento 

do ligante e determina o raio de difusão do ligante (Hacker et al., 2005).

Os monômeros de FGFR adotam uma configuração de autoinibição quando o IgI e a caixa 

ácida ocupam o sítio de ligação intramolecular, na alça entre o IgII e o IgIII. Considera-se que este 

estado “fechado” encontra-se em equilíbrio com o estado “aberto”, no qual os sítios de ligação se en-

contram vazios e preparados para interagir com FGF e HSGAG, possibilitando a ativação do FGFR 

(Lemmon & Schlessinger, 2010) (Figura I.8A). Tirosinas no circuito de ativação de FGFR partici-

pam de um conjunto único de contatos intramoleculares que estabilizam a conformação inativa da 

quinase, ao passo que induzem à cis autoinibição do domínio tirosino quinase pela oclusão do sítio 

de ligação de proteínas-substrato, mas não do sítio de ligação ao ATP.

Quando o FGF induz a dimerização de seu receptor, a transfosforilação das tirosinas rompe 

a configuração cis-autoinibitória de forma que a alça de ativação e a hélice αC da quinase N-terminal 

adotam uma configuração ativa característica (Lemmon & Schlessinger, 2010) (Figura I.8B). Acredi-

ta-se que a ativação de FGFR ocorra em três fases. Estudos com FGFR1 mostram que a autofosforila-

ção de Y653 aumenta a atividade da quinase de 10 a 50 vezes e é o evento de autofosforilação chave 

durante a primeira fase (Furdui et al., 2006) (Figura I.8B). Em seguida, eventos de autofosforilação na 

segunda fase ocorrem em uma ordem precisa: Y583, que fica em um loop extra dentro do domínio 

tirosino-quinase (a inserção quinase), é trans-autofosforilada primeiro; Y463 na região justamembra-

na é a próxima a ser fosforilada, seguida por Y585 na inserção quinase. Estas três tirosinas da segunda 

fase são sítios de ancoragem de domínio SH2/PTB cuja fosforilação promove o recrutamento de 

moléculas de sinalização a jusante, em vez de aumentar a atividade da quinase (Figura I.8B e C). Após 

esta segunda fase, um evento de autofosforilação ainda ocorre no circuito de ativação de FGFR1 em 

Y654, aumentando a atividade da quinase em mais 10 vezes (Furdui et al., 2006), alcançando 100-500 

vezes acima da atividade quinase dos níveis basais. Esta modificação do Y654 representa a “terceira 
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fase” da autofosforilação que estimula ao máximo o domínio quinase de FGFR1 para a fosforilação 

de alvos a jusante, tais como a fosfolipase C-γ (PLCγ) e do substrato de receptor de FGF -2 (FRS2) 

(Figura I.8B e C). A fosforilação da Y654 não é necessária para eventos de autofosforilação do recep-

tor na segunda fase que direcionam para a montagem de moléculas de sinalização no receptor ativado 

(Lemmon & Schlessinger, 2010). 

Figura I.8. Ativação subsequente sinalização intracelular dos FGFRs (A) O receptor FGFR no estado inativo, 
na qual os monômeros em estado aberto (esquerda) e fechado (direita) se encontram em equilíbrio. (B) 

Ativado, os monômeros de FGFRs formam dímeros e desencadeam uma cascata de trans-autofosforilação 
em três fases (1, 2 e3). (C) Cascata de sinalização intracelulardesencadeada pela ativação do FGFRs e as 

possíveis consequências de cada via (adaptado do banco de dados do software Ingenuity).
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A sinalização intracelular em resposta à ativação de FGFRs

A primeira resposta a autofosforilação de FGFRs é o recrutamento e ativação de uma série 

de moléculas de sinalização a jusante. Essas moléculas contêm domínios SH2 ou PTB, que se ligam 

especificamente a fosfotirosina (pY) (Schlessinger & Lemmon, 2003; Pawson, 2004). Elas podem ser 

recrutados diretamente para as pY do receptor ou indiretamente pela ligação a proteínas de ancora-

gem, como o FRS2, que são fosforilados pelo FGFR (Schlessinger et al., 2000) (Figura I.8C). As proteí-

nas de ancoragem geralmente contêm um sítio de localização na membrana sua porção N-terminal, 

seguido por uma série de sítios de fosforilação de tirosina que servem como sítios de ligação para um 

repertório distinto de proteínas de sinalização a jusante. Assim como em outros receptores tirosino-

quinases, com a presença de múltiplas pY e o envolvimento de várias proteínas de ancoragem, os 

FGFRs ativados recrutam e influenciam uma grande variedade de moléculas de sinalização. Portanto, 

um receptor ativado pode ser considerado como um nó em uma complexa rede de sinalização, que 

transmite informações a partir do exterior para o interior da célula.

A comunicação entre as moléculas de sinalização em redes influenciadas por receptores tiro-

sino-quinase se dá através de uma ampla gama de módulos de interação (Seet et al., 2006). Alguns 

módulos (como o SH2 e o PTB) se ligam diretamente ao receptor (interações proximais), enquanto ou-

tras interações são espacialmente e temporalmente mais distais. As interações proximais exigem a modi-

ficação do receptor. O SH2 e PTB se vinculam apenas ao receptor tirosina-fosforilado e, posteriormente, 

atrelam a autofosforilação do FGFR ao início de outros eventos da rede de sinalização (Schlessinger & 

Lemmon, 2003; Pawson, 2004). Vários módulos de ligação a ubiquitina também se ligam diretamente ao 

receptor ubiquitinado (Hurley et al., 2006). A ubiquitinação, que frequentemente depende da ativação 

do receptor, sinaliza a internalização e degradação do receptor para atenuar a sinalização do fator de 

crescimento (Schlessinger et al., 2000; Kirkin & Dikic, 2007), criando um mecanismo de retroalimenta-

ção negativa importante (Hunter, 2007). Os módulos de interações distais se localizam frequentemente 

ao lado de domínios SH2 em proteínas de múltiplos domínios e podem ser classificados em duas catego-

rias: os domínios SH3, WW, e PDZ são exemplos de módulos de interação proteína-proteína, enquanto 

o PH, PX, C1, C2, e os domínios FYVE são mais conhecidos como módulos de interação a fosfolipídios. 

Embora estes domínios conduzam e especifiquem a formação dos principais complexos de 

sinalização (Seet et al., 2006), eles não mostram seletividade de ligação ou afinidade suficiente para 

explicar por conta própria a especificidade necessária para a formação do complexo de sinalização 

(Ladbury & Arold, 2000). O que deve estabelecer esta especificidade é a multivalência, na qual vários 

domínios em uma única proteína de sinalização, em resposta a estímulos diversos, cooperam entre si 
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para direcionar a sinalização (Pawson, 2004; Seet et al., 2006), seja para ativação de vias de sinaliza-

ção intracelular da fosfolipase C (PLC), da proteína quinase C (PKC), da Ras ativada por mitógeno 

proteína quinase (MAPK) ou do fosfatidilinositol 3-quinase (PI3K)-Akt (PI3K/Akt) (Mohammadi et 

al., 2005; Thisse & Thisse, 2005; Miraoui & Marie, 2010) (Figura I.8C).

As principais vias de sinalização ativadas por FGFRs se encontram descritas abaixo e na 

Figura I.8C e são compreendidas em parte, principalmente nas porções iniciais. Entretanto, é percep-

tível que grande parte do funcionamento e do controle dessas vias não é entendida.

Via da PLC e via da PKC

Ocorrem através da via do fosfoinositol, que gera mensageiros secundários. O domínio 

SH2 do pLCΥ hidrolisa o fosfatidilinositol-(4,5)-bisfosfato (PIP2) em diacilglicerol (DAG) e inositol 

trifosfato (IP3). O diacilglicerol ativa proteínas da família das proteínas kinases C (as quais, quando 

se encontram inativas, são proteínas solúveis e citossólicas), que passam a regular a atividade gênica. 

O IP3 estimula a liberação de íons Ca2+, que se ligam a calmodulina e ativam proteínas kinases de-

pendentes de calmodulina. Esta via pode levar a fosforilação de vários fatores de transcrição gênica 

e induzir ou reprimir a síntese de alguns RNAs mensageiros. É importante para a manutenção do 

metabolismo e do crescimento celular (Yamaguchi et al., 1995).

Via Ras-MAPK

A via mais comumente estimulada por FGFRs é a de Ras, por desfosforilação de GTP em 

GDP. Neste processo, Grb2 se liga a pY através do seu módulo SH2 e ao Sos (guanine nucleotide 

exchange factor) através do módulo SH3, recrutando Sos para a membrana plasmática, onde este 

estimula Ras ao catalisar a desfosforilação de GDP em GTP. O Ras ativado (ligado ao GTP) agora 

interage com Raf (uma serina quinase) que, por sua vez, estimula a MAP quinase quinase (MAPKK, 

também conhecidas como MEKS), fosforilando resíduo de serina. A MEK fosforila e ativa MAPK 

(ERK), que cruza a carioteca em direção ao núcleo, onde fosforila e ativa vários fatores de transcrição, 

como o CREB, que, por sua vez, ativam vários genes em resposta ao FGF. Esta cascata é altamente 

conservada evolutivamente e tem um papel importante no controle da diferenciação e proliferação 

celular (Marshall, 1995; Park et al., 1995a; Kouhara et al., 1997).
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Via da PI3K-Akt

Fosfoinositídio 3-quinase de classe Ia são heterodímeros que consistem de uma subunidade 

reguladora p85 e uma subunidade p110 catalítica. Os domínios SH2 do p85 se ligam a resíduos de pY 

do FGFR ativado. Esta ligação recruta o heterodímero p85-P110 para a membrana plasmática, onde 

o seu substrato, PIP2, reside e alivia a inibição basal de p110 pelo p85 (Yu et al., 1998). O acúmulo 

de PIP3 na membrana da célula leva à co-localização de proteínas de sinalização com domínios PH, 

ativando estas proteínas e propagando a sinalização PI3K. O Akt e o fosfatidilinositol dependente da 

proteína quinase 1 (PDK1) se ligam diretamente a PIP3 e são, assim, recrutados para a membrana 

plasmática. O Akt fosforila várias proteínas celulares, incluindo GSK3α, GSK3β, FOXO, MDM2, BIM 

e BAD, e está relacionado a sobrevivência da célula e entrada no ciclo celular (Cantley, 2002).

Funções biológicas da via de FGFs 

A fim de assegurar a morfogênese apropriada durante o desenvolvimento de organismos 

multicelulares, muitas vias de sinalização são ativadas de modo altamente coordenado através de 

moléculas sinalizadoras secretadas, tais como os FGFs. Nos vertebrados, a sinalização por estas 

moléculas evoluiu, tornando-se bastante complexa, o que reflete na amplitude de funções fisiológicas 

que são controladas por estes fatores não só durante a embriogênese, mas também na homeostase 

tecidual no adulto. Desde sua descoberta em 1973 (Armelin, 1973), estas moléculas e seus receptores 

já foram implicados tanto em processos biológicos mitogênicos, regulatórios, morfológicos quanto 

em processos endócrinos (Beenken & Mohammadi, 2009). Isso é evidenciado na Tabela I. 3, que 

mostra os estudos que investigaram o papel da maioria dos FGFs conhecidos de mamíferos por meio 

de inativação gênica (nocaute por recombinação homóloga) em modelos murinos. A variabilidade 

fenotípica observada nestes estudos ressalta as diferenças na expressão temporal e espacial desses 

genes e no desencadeamento de diferentes vias de sinalização pelos mesmos, ressaltando a relevância 

da sinalização por FGFs em uma diversidade vasta de processos fisiológicos.

A sinalização por FGFs na síndrome de Apert

Como já mencionado, mutações no gene FGFR2 causam a Síndrome de Apert. A mutação 

p.S252W é a mais frequente, corresponde de 62 a 71% dos casos e leva a um quadro clínico cranio-
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Tabela I. 3. Resultados de estudos com modelos de camundongos nocaute para diferentes Fgfs.

Gene Sobrevivência Fenótipo Referência

Fgf1 Viável Nenhuma anomalia encontrada (Miller et al., 2000)

Fgf2 Viável
Defeitos neuronais, ósseos e 
epidérmicos, além de hipotensão. 
Inibição de formação óssea.

(Dono et al., 1998, Montero et 
al., 2000)

Fgf3 Viável Malformações no ouvido interno e 
defeitos no desenvolvimento do rabo (Mansour et al., 1993)

Fgf4 Letal (morte  
no estágio E5.5)

Proliferação prejudicada de células da 
massa interna (Feldman et al., 1995)

Fgf5 Viável Pelos anormalmente longos (Hebert et al., 1994)

Fgf6 Viável Prejuízo na regeneração dos 
músculos esqueléticos (Floss et al., 1997)

Fgf7 Viável Anomalias nos folículos pilosos e 
deficiência renal (Guo et al., 1996)

Fgf8 Letal (morte no 
estágio E8.5)

Defeitos na gastrulação e no 
desenvolvimento encefálico, cardíaco 
e craniofacial.

(Meyers et al., 1998, Sun et al., 
1999)

Fgf9 Letal (morte  
pós-natal)

Hipoplasia pulmonar e reversão 
de sexo

(Colvin et al., 2001a, Colvin et 
al., 2001b)

Fgf10 Letal (morte  
pós-natal)

Ausência dos pulmões e dos 
membros, tanto anteriores quanto 
posteriores.

(Min et al., 1998, Sekine et al., 
1999)

Fgf15 
(ortólogo do 
FGF19 humano)

Letal (morte  
pós-natal)

Anomalias cardiovasculares que 
afetam principalmente os ventrículos (Vincentz et al., 2005)

Fgf17 Viável Defeitos no desenvolvimento do 
Mesencéfalo e do Rombencéfalo (Xu et al., 2000)

Fgf18 Letal (morte  
pós-natal)

Atraso na ossificação, aumento 
na proliferação dos condrócitos e 
diminuição dos espaços alveolares 
nos pulmões.

(Liu et al., 2002, Ohbayashi et 
al., 2002, Usui et al., 2004)

Fgf20 Viável Comprometimento do 
desenvolvimento do ouvido interno Ornitz, 2009

Fgf21 Viável Hipertrofia e diminuição da lipólise 
nos adipócitos (Itoh & Ornitz, 2008)

Fgf22 Viável Diferenciação sináptica prejudicada e 
atraso no ganho de peso (Terauchi et al., 2010)

Fgf23 Viável 
Hiperfosfatemia, hipoglicemia, 
densidade óssea reduzida e 
infertilidade.

(Shimada et al., 2004)
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facial mais grave, enquanto a mutação p.P253R, a segunda mais frequente, corresponde de 26 a 37% 

dos casos (Park et al., 1995b; Moloney et al., 1996; Slaney et al., 1996; Oldridge et al., 1999) e está asso-

ciada a uma forma mais grave de sindactilia das mãos e dos pés (Slaney et al., 1996; von Gernet et al., 

2000). A amostra de pacientes de Apert atendidos pelo nosso grupo possui a frequência de mutações 

similar à da literatura, de 64% (p.S252W) e 26% (p.P253R), em uma amostra total de 72 pacientes até 

o presente momento. Essas mutações estão localizadas na região de ligação entre as alças IgII e III de 

FGFR2, encontradas em ambas as isoformas (FGFR2b e FGFR2c). 

A isoforma selvagem de FGFR2b se liga a FGF1, 3, 7, 10 e 22; e a isoforma selvagem de 

FGFR2c a FGF1, 2, 4, 5, 6,8, 9, 16, 17, 18, 20 e 23 (Ornitz et al., 1996; Xu et al., 2000; Umemori et al., 

2004) (Tabela I. 2). A isoforma FGFR2c portadora da mutação p.S252W, quando comparada à pro-

teína selvagem e à isoforma FGFR2c portando a mutação p.P253R, apresenta aumento de afinidade 

pela maior parte dos FGFs (Ibrahimi et al., 2004). Ibrahimi e colaboradores demonstraram que estas 

mutações aumentam a afinidade de ligação dos receptores FGFR2b e FGFR2c por quase todos os 

FGFs e levam à perda de especificidade aos ligantes, de forma que os receptores se liguem indiscrimi-

nadamente a vários FGFs e podem levar a ativação autócrina da sinalização das diferentes isoformas 

de FGFR2 por ligantes que são expressos pelo mesmo tecido (Ibrahimi et al., 2004). 

A associação molecular entre o FGFR2 e a formação óssea tem sido alvo de muitos estudos. 

Atualmente a relação FGF2-FGFR2 e o fator de transcrição RUNX2, importante para o início da os-

teogenese, está bem caracterizada. Em osteoblastos, a via de sinalização mediada por FGF2/FGFR2 

que leva à ativação de RUNX2, é a das proteínas quinase C, sendo que a isoforma envolvida é PKCσ 

(Kim et al., 2003). Também foi demonstrada a relação funcional entre TWIST1, FGFR2 e RUNX2 em 

um modelo de estudo de crescimento craniano normal e na Síndrome de Saethre-Chotzen (craniossi-

nostose sindrômica de suturas coronais causada por mutações em TWIST1) em osteoblastos (Gue-

nou et al., 2005). Foi verificado que a proteína TWIST1 se liga a uma região específica do promotor do 

gene FGFR2 in vivo e que, em células TWIST1 mutantes, a ligação de RUNX2 ao promotor de FGFR2 

está diminuída. Sabe-se também que as proteínas TWIST (TWIST 1 e 2) inibem o funcionamento 

de RUNX2 durante o desenvolvimento esquelético de camundongos pela interação de seu domínio 

Twist box com o domínio de ligação ao DNA de Runx2 (Bialek et al., 2004). 

Modelos animais para a Síndrome de Apert 

Modelos animais têm sido utilizados no estudo do papel FGFR2 na Síndrome de Apert ou 

de outras craniossinostoses causadas por mutações neste gene. Em 2001, Hajihosseini e colaboradores  
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descreveram a supressão completa do exon 9 (IIIc) do Fgfr2, incluindo porções significativas dos ín-

trons 8 e 9, em camundongos. A sua supressão causou uma mutação letal dominante com a alter-

ação no splicing e induziu a expressão ectópica de Fgfr2b, levando, em animais heterozigotos, a graves 

anomalias viscerais e esqueléticas (Hajihosseini et al., 2001) comparáveis as vistas em pacientes de sín-

drome de Apert e de Pfeiffer. Quando a expressão de Fgf10 foi inibida nestes animais, houve um resgate 

dos defeitos viscerais e de esqueleto, intermediado por ERK e p38 MAPK (Hajihosseini et al., 2009).

Em 2002, o grupo de Eswarakumar também criou camundongos nocaute para a isoforma 

FGFR2c, porém através da inserção de um códon de parada no exon 9 (IIIc) (Eswarakumar et al., 

2002). Os camundongos Fgfr2 IIIc-/- apresentaram atraso no início da ossificação por todo o esquele-

to, seguido de fusão prematura dos ossos cranianos, incluindo as suturas coronais e as sincondroses 

da base do crânio, e menor crescimento dos ossos longos. Esses defeitos estavam associados à perda 

prematura de capacidade proliferativa em células osteoprogenitoras na sutura coronal e em condróci-

tos nas placas de crescimento de ossos endocondrais. De modo similar, a inativação condicional de 

Fgfr2 mostrou que a ativação de Fgfr2 é essencial para a proliferação de osteoblastos, mas não na 

diferenciação (Yu et al., 2003). 

Existem atualmente três modelos murinos com a mutação p.S252W em Fgfr2 produzidos 

independentemente (Chen et al., 2003; Wang et al., 2005;Holmes et al., 2009) com resultados contra-

ditórios, sumarizados na Tabela I. 4.

No estudo de 2003, Chen e colaboradores inseriram a mutação através de um vetor ploxneo, 

na qual a sequência da neomicina se localizava a montante do exon 7 (IIIa), onde fica a mutação. Estes 

animais apresentaram sinostose coronal sem sindactilia. A característica fenotípica mais importante 

que observaram foi a formação óssea diminuída e aumento de apoptose nas suturas coronais, suge-

rindo um possível papel da apoptose como um mecanismo celular relevante para algumas formas de 

Tabela I. 4. Principais diferenças fenotípicas observadas nos diferentes modelos murinos 
para a Síndrome de Apert, mutação p.S252W em Fgfr2.

Chen et al., 2003 Wang et al., 2005 Holmes et al., 2009

Fusão da sutura coronal Pós natal Entre E18.5 e P1 Entre E15.5 e E16.5

Mortalidade
Morte 20 dias pós 
natal ou até vida 
adulta

Entre 24 a 36 hs 
pós natal Alguns dias após nascimento

Proliferação na sutura Sem diferença 
(E16.5 a P8)

Aumento em 2 
vezes após E18.5

Aumento em E12.5 e diminuição em 
E15.5

Apoptose na sutura Aumento em 
E18.5 até P8

Sem diferença 
(E16.5 a P1)

Aumentada em E16.5, mas secundária 
ao fechamento da sutura

Expressão de 
marcadores de 
osteoblastos

Sem diferença 
(E18.5 a P18)

Aumento em 
E18.5 Aumento em E15.5
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craniossinostoses (Tabela I. 4) (Chen et al., 2003). Utilizando este modelo, Shukla e colaboradores 

realizaram o tratamento dos camundongos mutantes com U0126, inibidor de MEK1/2, e observaram 

um inibição significativa da craniossinostose, implicando a ativação de ERK na patofisiologia da sín-

drome de Apert (Shukla et al., 2007).

Em 2005, Wang e colaboradores inseriram a mutação p.S252W em camundongos C57BL/6J 

utilizando um construto na qual o cassete de neomicina se localizava a jusante do exon 7 (Wang et 

al., 2005). Os resultados destes autores sugerem que a sinostose das suturas coronais pode ser devida 

tanto a um maior crescimento por proliferação e diferenciação, quanto a um menor crescimento com 

apoptose através da sutura (Tabela I. 4). Análise tridimensional do encéfalo destes animais em trab-

alho posterior sugere que as anomalias no sistema nervoso central são primárias, não secundárias ao 

fenótipo craniano (Aldridge et al., 2010).

Por último, em 2009, Holmes e colaboradores utilizaram a mesma contrução de Chen e 

colaboradores (Chen et al., 2003) em camundongos Swiss-Webster e observaram um leve aumento 

na proliferação das células osteoprogenitoras, mas a apoptose é insignificante. Durante a fusão das 

suturas ocorre diminuição significativa da proliferação destas células (Tabela I. 4). Holmes sugere que 

os principais determinantes da craniossinostose induzida por FGFR2 é a incapacidade de responder 

aos sinais de que iria interromper o recrutamento ou a promoção de células osteoprogenitoras nos 

locais onde as suturas devem normalmente formar (Tabela I. 4).

O grupo que criou o primeiro modelo murino Apert com a mutação p.S252W também 

desenvolveu o modelo murino Apert com a mutação p.P253R, empregando o mesmo sistema (Yin 

et al., 2008). A análise do crânio e dos ossos longos mostrou a fusão prematura da sutura coronal, 

encurtamento da base do crânio e placas de crescimento dos ossos longos e o tratamento in vitro da 

calvaria com PD98059, inibidor de Erk 1/2, aliviou parcialmente a sinostose, mais uma vez enfati-

zando a importância da via de ERK na síndrome de Apert (Yin et al., 2008).

Respostas celulares alteradas 

Outra forma de delinear as perturbações na sinalização por FGF na síndrome de Apert 

é através da resposta celular in vitro, o que permite análise bioquímica mais refinada dos efeitos de 

mutações em FGFR2 do que nos modelos animais. 
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Estudos em osteoblastos

Considerando que o principal tecido afetado na síndrome de Apert é o tecido ósseo, é natu-

ral que a maioria dos trabalhos a respeito na literatura procure por características aberrantes em os-

teoblastos portadores de mutações desta síndrome. Entretanto, como está descrito a seguir, os dados 

a este respeito são contraditórios. 

A transfecção de osteoblastos calvariais murinos primários com FGFR2 com a mutação 

p.S252W inibiu a diferenciação e induziu a apoptose (Mansukhani et al., 2000). Por sua vez, a trans-

fecção de osteoblastos calvariais de galinha com FGFR2 com a mutação p.P253R mostrou fraco efeito 

mitogênico e não alterou a mineralização durante a diferenciação osteogênica (Ratisoontorn et al., 

2003). Osteoblastos isolados de ossos longos do modelo murino de Wang et al. (Wang et al., 2005)

apresentaram aumento da proliferação e diferenciação, bem como respostas alteradas dessas fun-

ções celulares na presença de FGF2 ou FGF10 (Yang et al., 2008). Como neste último estudo, células 

mesenquimais C3H10T1/2 transfectadas com FGFR2S252W também apresentaram aumento na prolif-

eração e na diferenciação osteogênica, que foram diminuídas quando tratadas com inibidor da via 

ERK1/2 e da via da PKC, respectivamente (Miraoui et al., 2009). 

Os primeiros estudos com células extraídas de pacientes de síndrome de Apert com a muta-

ção p.S252W, no caso, pré-osteoblastos calvariais imortalizados, foram realizados pelo grupo do labo-

ratório de Pierre J. Marie. A mutação não alterou a proliferação em condições basais nem em resposta 

a FGF2, apesar de aumentar a expressão de marcadores de diferenciação osteogênica (Lomri et al., 

1998). A imunohistoquímica dos tecidos de onde estas células eram provenientes confirmou estes re-

sultados e mostrou menor marcação de FGFR2, apesar dos níveis de mRNA de FGFR2 nas células não 

estarem alterados (Lemonnier et al., 2001a). Além disso, estes pré-osteoblastos sofriam mais apoptose 

por meio da ativação da PKC, aumentando os níveis de caspases e de fragmentação do DNA (Lemon-

nier et al., 2001b). A via da PKC também foi correlacionada com o maior potencial osteogênico destas 

células por induzir o aumento de N-caderina (Lemonnier et al., 2001b). Estudo da expressão gênica 

usando membrana de filtro de nylon com spots de fragmentos de cDNA amplificados por PCR repre-

sentativos de 588 genes apontou PKCA, IL1A e RHOA como genes com expressão significativamente 

aumentada nas células mutantes (Lomri et al., 2001). O tratamento dos pré-osteoblastos com inibidor 

de PKC, inibidor de p38 MAPK ou inibidor de MEKK diminuiu a expressão de IL1A e RHOA nas 

células Apert (Lomri et al., 2001). 
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Os osteoblastos de ossos dos dígitos de dois pacientes Apert com a mutação p.S252W apre-

sentaram maior diferenciação osteogênica (Tanimoto et al., 2004). Por sua vez, osteoblastos da sutura 

coronal de um paciente Apert com a mutação p.P253R apresentou menor taxa de proliferação e maior 

potencial osteogênico; tratados com FGF2, a proliferação foi estimulada e a diferenciação, inibida 

(Fragale et al., 1999). Em estudo também com osteoblastos da sutura coronal de três pacientes com a 

mutação p.P253R, foi confirmada a menor proliferação e mostrou expressão diferencial de RUNX2 e 

aumento na expressão de genes de proteínas constitutivas da matrix extracelular, além da diminuição 

na expressão de metaloproteinases (Baroni et al., 2005). 

A análise global de expressão gênica em osteoblastos calvariais de apenas um paciente 

Apert com mutação p.S252W comparado a osteoblastos de um indivíduo sem craniossinostose 

assinalou EGFR e PDGFRA como genes com expressão aumentada em presença da mutação em 

FGFR2, confirmado por imunohistoquímica (Miraoui et al., 2010). A inibição farmacológica dos 

receptores EGFR e PDGFR reduziu a diferenciação osteogênica via atividade PKCa dependen-

te, apontando para uma possível interação entre vias de diferentes receptores tirosino-quinases 

(Miraoui et al., 2010).

Estudos em outros tipos celulares

A importância do periósteo da dura-máter para o fechamento adequado da sutura já foi 

evidenciada em vários estudos (Cohen & Kreiborg, 1993b; Lenton et al., 2005; Rice & Rice, 2008). O 

periósteo, apesar de poucos estudos, também parece contribuir para este processo. Considerando-se 

estes dados e a estrutura complexa da sutura, é muito pouco provável que a fusão prematura da su-

tura e o processo de resinostose pós-cirúrgica sejam produtos apenas de alterações em um único tipo 

celular como os osteoblastos, mas que mais provavelmente eles sejam resultado do fenótipo celular 

alterado originado de perturbações na sinalização e na interação entre diferentes tecidos e células do 

complexo das suturas. Portanto, é relevante para compreender a patofisiologia da craniossinostose na 

síndrome de Apert que se olhe também para outros tipos celulares e outros tecidos.

Os fibroblastos de periósteo portadores da mutação p.P253R apresentaram expressão au-

mentada de proteoglicanas envolvidoas na fibrilogênese de colágeno que, no entanto, diminuía pe-

rante a administração de FGF2 (Lilli et al., 2007). Os autores sugerem que as alterações na matriz 

poderiam influenciar na ligação de FGFs ao FGFR2, apesar de eles não terem investigado isso.
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Em estudo publicado pelo nosso grupo foi verificado que fibroblastos de periósteo de pa-

cientes com a mutação p.S252W apresentavam maior potencial osteogênico e a análise do transcrip-

toma de fibroblastos de 7 pacientes e 7 controles identificou 263 genes diferencialmente expressos, 

muitos dos quais estavam relacionados a proliferação celular, adesão celular e organização da matriz 

extracelular, além de componentes das vias PI3K e MAPK (Fanganiello et al., 2007). 

A fim de avaliar a influência da dura-máter sobre os osteoblastos da sutura, Ang e colabora-

dores utilizaram o sistema de co-cultura, no qual células da dura de camundongos são cultivados so-

bre membranas com poros que permitam apenas a passagem de moléculas sinalizadoras para a placa 

abaixo, onde os osteoblastos murinos são cultivados. As células da dura-máter transfectadas com 

FGFR2P253R acentuaram a diferenciação óssea de osteoblastos sem mutação em Fgfr2, evidenciando a 

importância da mutação Apert na dura-máter no processo de osteogênese de tecidos adjacentes (Ang 

et al., 2010).

Questões não respondidas

O único tratamento disponível para estes pacientes é a correção cirúrgica, que por sua vez é 

considerada como apenas um atraso no processo de sinostose. Assim sendo, uma melhor compreen-

são do processo de regeneração óssea nesses pacientes poderá resultar em benefícios para melhores 

condutas terapêuticas destes.

Como detalhamos previamente, o complexo das suturas permitem regular o balanço entre 

proliferação e diferenciação de precursores osteogênicos (Slater et al., 2008). Notavelmente, muitos 

estudos têm apontado a importância do periósteo na formação óssea do crânio. O periósteo contri-

bui não só para o crescimento normal do osso, mas também para a consolidação e regeneração óssea 

(Ito et al., 2001, Orwoll, 2006) e é altamente celular, contendo de células-tronco, fibroblastos, células 

osteoprogenitoras diferenciadas até osteoblastos (Squier et al., 1990, Allen et al., 2004). Em ossos lon-

gos, o periósteo é uma importante fonte de células-tronco esqueléticas/progenitoras durante a repa-

ração óssea (Colnot, 2009). No entanto, como os diferentes tipos celulares do periósteo da calvária 

interagem e como esse tecido atua em uma situação patológica, como a alteração de sinalização FGF 

levando a craniossinostose, ainda é desconhecida.
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A maior parte dos estudos envolvendo as consequências celulares e moleculares de mu-

tações associadas não só à Sindrome de Apert, mas às craniossinostoses em geral, focaram em os-

teoblastos. Entretanto, como mencionado anteriormente, os dados neste aspecto têm se mostrado 

contraditórios. Além disso, estes resultados podem não ser apropriados para responder às questões 

relacionadas não só ao processo de craniossinostose, mas principalmente o de ressinostose que ocorre 

nesses pacientes após a intervenção cirúrgica, uma vez que não leva em consideração a interação en-

tre diferentes células que podem regular esse fenótipo.

Portanto, um melhor entendimento do efeito das mutações da Síndrome de Apert sobre 

células sinalizadoras no periósteo, como as células-tronco e fibroblastos, poderá delinear melhor a 

patofisiologia desta síndrome.
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Objetivos

Se o periósteo contribui para a fusão, prematura e pós-cirúrgica, das suturas coro-

nais na Síndrome de Apert, não só como fonte moléculas de sinalização, mas também de 

células osteoprogenitoras, então estas células têm funções celulares como proliferação, mi-

gração e diferenciação anômalas em resposta a vias de sinalização intracelulares alteradas. 

Para testar esta hipótese, nós traçamos dois objetivos principais:

I) Verificar se a mutação S252W, a mais frequente entre os pacientes com Sindrome de 

Apert, tem um efeito funcional/celular semelhante em duas diferentes potenciais células 

osteoprogenitoras: fibroblasto e células-tronco mesenquimais;

II) Verificar se diferentes ligantes a FGFR2, os FGFs, atuam diferentemente nas funções 

destas mesmas células com mutação S252W.

Para respondermos o primeiro objetivo, desenvolvemos os seguintes objetivos específicos:

I.a) Verificar o efeito da mutação S252W na proliferação, migração em fibroblastos e célu-

las-tronco mesenquimais (MSCs) provenientes do periósteo de suturas coronais;

I.b) Corroborar que fibroblastos com a mutação S252W têm maior potencial osteogênico 

(resultado inicialmente publicado pelo nosso grupo (Fanganiello et al., 2007) e identificar 

possíveis vias de sinalização envolvidas neste processo;

I.c) Verificar se a mutação S252W interfere na indução osteogênica de MSCs provenientes 

de periósteo.

Para respondermos a segunda questão, os seguintes objetivos especificos foram desenvolvidos:

II.a) Verificar se diferentes FGFs estão associados a redes específicas de sinalização celular 

em fibroblastos com mutação S252W;

II.b) Tentar estabelecer outras vias importantes para a Síndrome de Apert através do estudo 

das mutações raras.
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VI. Discussão geral e conclusões

Por algum tempo o periósteo foi considerado apenas uma membrana limitante que 

envolvia os ossos do corpo. Atualmente, diversas evidências sugerem que o periósteo e a medula 

óssea são as principais fontes de células progenitoras com potencial osteogênico (Colnot, 2009). 

O estudo de fibroblastos e células-tronco mesenquimais (MSCs) extraídos do periósteo que reco-

bre a sutura fusionada de pacientes de Síndrome de Apert é uma forma de entender a relevância 

deste tecido na patogênese desta síndrome, não só relacionado à fusão prematura das suturas 

coronais, mas também à reossificação dessas suturas mesmo após intervenção cirúrgica.

Apesar de não podermos distinguir estes dois tipos de células com base no imunofenóti-

po ou na morfologia celular, o estudo comparativo do fenótipo celular de fibroblastos e MSCs 

portadores da mutação S252W em FGFR2 nos mostrou o quão diferente são e nos permitiu de-

linear um modelo de como o periósteo influencia na fusão das suturas. A mutação S252W tem 

um efeito positivo sobre a proliferação e migração de fibroblastos, e um efeito negativo sobre 

a proliferação de MSCs e nenhum sobre a migração MSCs. Ambos os tipos celulares passam a 

apresentar maior diferenciação osteogênica e fibroblastos S252W têm influência positiva sobre a 

diferenciação MSCs. A inibição da fosforilação da JNK por SP600125 anula o efeito da mutação 

no processo de diferenciação osteogênica atípica de fibroblastos. A identificação da molécula-

chave para a craniossinostose e associada à via de ERK-JNK é de grande importância, pois abriria 

perspectivas de desenvolver estratégias de terapia molecular associadas ao tratamento cirúrgico 

de pacientes com síndrome de Apert, de forma a contribuir com uma maior eficácia da reabili-

tação destes pacientes.

A análise do efeito dos ligantes sobre o receptor promíscuo adiciona mais detalhes ao 

modelo acima proposto. Nos fibroblastos S252W, os FGFs -2, -10 e -19 aumentaram a prolifera-

ção, o FGF2 aumentou a migração e o FGF19 desacelerou a diferenciação osteogênica. Nas MSCs 

S252W, o FGF2 aumentou a proliferação, o FGF10 aumentou a migração e o FGF19 aumentou 

a diferenciação osteogênica. O efeito osteogênico de FGF19 é uma descoberta interessante e in-

dica possível relevância dos FGFs endócrinos para as várias anormalidades que estes pacientes 

apresentam pelo corpo todo, uma vez que são FGFs circulantes. Além disso, a resposta diferen-

ciada da mesma célula para FGFs distintos aponta que, apesar do receptor com a mutação ser 

promíscuo, a forma como ocorre a interação do ligante por suas características intrínsecas com 

o receptor influenciam na sinalização intracelular ativada pelo FGFR2.
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O estudo de alterações no transcriptoma derivado da ativação do FGFR2S252W por estes 

FGFs em fibroblastos corroboram este último ponto. Também apontam para prováveis contri-

buições de cada FGF para a patofisiologia da Síndrome de Apert. O FGF2 parece ter um efeito 

mais relevante às alterações do sistema nervoso central; o FGF10 estaria ligado à recorrente 

sinostose na síndrome; e FGF19, confirmando o nosso resultado anterior, participa na formação 

óssea em células de Apert. O estudo de expressão gênica no modelo murino para a síndrome de 

Apert sugere um papel do cílio primário nas malformações do SNC e comprova o estudo de fi-

broblasto como um modelo válido para esboçar o papel de outros tecidos nesta craniossinostose. 

Além disso, a comparação com fibroblastos também portadores de mutação em FGFR2, mas que 

altera as propriedades do receptor em um aspecto díspar ao do FGFR2S252W corrobora que o perfil 

de expressão gênica delineado é representativo da síndrome de Apert.

Por último, o estudo de células de paciente com mutação rara para a síndrome de Apert 

mostra que apesar da expressão ectópica da isoforma epitelial em células mesenquimais gerar um 

fenótipo correspondente ao da Síndrome de Apert, a qual apresenta pouca variabilidade clínica, 

ela também leva a fenótipo atípico, neste caso, a fibrogênese. A expressão ectópica de FGFR2b 

parece ser responsável pela formação de fibrose através da transição epitélio-mesenquimal, o que 

não surpreende, uma vez que a via de FGF está associada a este processo.

Em conclusão, o presente estudo contribuiu para delinear a contribuição do periósteo e 

de diferentes FGFs para a Síndrome de Apert.
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VII. Resumo

O crânio é composto de estruturas que interagem entre si formando um sistema com-

plexo, como os ossos da caixa craniana unidos por tecido fibroso (sutura), o qual exerce função 

importante durante o desenvolvimento do indivíduo até a idade adulta. Ao fenômeno de fusão 

prematura das suturas dá-se o nome de craniossinostose que, em 32% dos casos com diagnóstico 

molecular, são causados por mutações no gene FGFR2. A via de sinalização por FGF já foi impli-

cada tanto em processos biológicos mitogênicos, regulatórios, morfológicos quanto em processos 

endócrinos. A síndrome de Apert representa 4% de todos os casos de craniossinostose e as duas 

mutações mais frequentes encontradas nestes pacientes, S252W (64%) e P253R (26%), aumentam a 

afinidade de ligação dos receptores das isoformas epiteliais e mesenquimais do receptor por quase 

todos os FGFs e levam à perda de especificidade aos ligantes. Entretanto, a literatura acerca das 

características celulares aberrantes causadas por mutações desta síndrome é controversa. Atual-

mente, muitos estudos têm apontado a importância do periósteo, tecido fibroso rico em células que 

recobre os ossos, na regeneração óssea, não só através de sinalização parácrina, mas também como 

fonte de células osteoprogenitoras. Neste contexto, há poucos trabalhos na literatura. 

Nossa hipótese principal é verificar se o periósteo contribui para a fusão, prematura e 

pós-cirúrgica, das suturas coronais na Síndrome de Apert. Neste caso, a nossa expectativa é as 

células que compõem este tecido, como por exemplo, fibroblastos e células-tronco mesenquimais, 

tenham funções celulares como proliferação, migração e diferenciação anômalas em resposta a vias 

de sinalização intracelulares alteradas. Assim sendo, nossos objetivos foram verificar se a mutação 

S252W tem um efeito funcional/celular semelhante em duas diferentes potenciais células osteopro-

genitoras: fibroblasto e células-tronco mesenquimais; e verificar se diferentes ligantes a FGFR2, os 

FGFs, atuam diferentemente nas funções destas mesmas células com mutação S252W.

De forma geral, nossos resultados revelaram as diferenças funcionais entre fibroblastos 

e células-tronco mesenquimais (MSCs) provenientes de pacientes com síndrome de Apert, sendo 

que as funções dos fibroblastos mutados estão mais comprometidas do que as funções das MSCs. 

Além disso, os fibroblastos S252W têm efeito positivo sobre as MSCs, selvagem ou mutadas, en-

quanto que o oposto não ocorre. A inibição da fosforilação da JNK anula o efeito da mutação 

no processo de diferenciação osteogênica atípica de fibroblastos. Também mostramos que FGF2, 



117

FGF10 e FGF19 têm diferentes influências sobre o fenótipo de células com a mutação, que também 

difere entre os tipos celulares. O FGF19 é o fator que mais interfere no processo de ossificação nas 

células S252W. Nossa análise de perfil de expressão gênica mostrou que os FGFs modulam diferen-

tes vias de sinalização em fibroblastos de pacientes com síndrome de Apert: o FGF2 está ligado a 

genes do sistema nervoso central, corroborado pelo estudo no modelo animal; o FGF10, a resposta 

imune e o FGF19 à ossificação. O estudo de células com mutação atípica mostra que a expressão 

ectópica da isoforma epitelial de FGFR2 está associada ao fenótipo clínico da Síndrome de Apert e 

parece ser também responsável pelo fenótipo atípico associado à transição epitélio-mesenquimal. 

Estes resultados nos possibilitaram inferir que o periósteo contribui para o processo de reossifica-

ção das suturas na Síndrome de Apert, e que tanto fibroblastos como células-tronco mesenquimais 

podem estar envolvidos neste processo. 
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VIII. Abstract

The skull is composed of structures that interact with each other forming a complex sys-

tem, sucha as the bones of the skull that are united by fibrous tissue (suture), which plays important 

role during the development of the individual until adulthood. The phenomenon of premature fu-

sion of sutures is named as “craniosynostosis”, which are caused by mutations in the FGFR2 gene in 

32% of the cases with molecular diagnosis. The FGF signaling pathway has been implicated in both 

mitogenic biological processes, regulatory, morphological and endocrine processes. Apert syndrome 

accounts for 4% of all cases of craniosynostosis and the two most frequent mutations found in these 

patients, S252W (64%) and P253R (26%), increase the binding affinity in mesenchymal and epithelial 

isoforms of the receptor for nearly all FGFs and lead to loss of ligand specificity. However, literature 

concerning the aberrant cellular characteristics caused by Apert syndrome mutations is controversial. 

Currently, many studies have highlighted the importance of the periosteum (a fibrous tissue rich in 

cells that covers the bones) in bone regeneration, not only through paracrine signaling, but also as a 

source of osteoprogenitor cells. In this regard, there are few studies in literature.

Our main hypothesis is to verify whether the periosteum contributes to premature and 

post-surgical fusion of the coronal sutures in Apert syndrome. In this case, we expect that the cells 

that compose this tissue, such as fibroblasts and mesenchymal stem have abnormal cell functions 

such as proliferation, migration and differentiation in response to altered intracellular signaling path-

ways. Our objectives were to verify if the S252W mutation has a similar functional/cellular effect in 

two different potential osteoprogenitor cells: fibroblasts and mesenchymal stem cells; and to verify 

whether different ligands to FGFR2, the FGFs, act differently in these cells with S252W mutation.

Overall, our results reveal functional differences between fibroblasts and mesenchymal 

stem cells (MSCs) from patients with Apert syndrome, and that these functions are more impaired 

in the mutant fibroblasts. Moreover, the S252W fibroblasts have positive effect on the osteogenic dif-

ferentiation of MSCs (wild-type and mutant) whereas the opposite does not occur. Inhibition of JNK 

phosphorylation nullifies the effect of atypical osteogenic differentiation of mutant fibroblasts. We 

also show that FGF2, FGF10 and FGF19 have different influences on the phenotype of mutant cells, 

which also differs between cell types. The FGF19 is the main factor that interferes with the process of 

ossification of S252W cells. Our analysis of gene expression profile showed that FGFs modulate dif-

ferent signaling pathways in fibroblasts from Apert syndrome patients: while FGF2 gene is linked to 

the central nervous system, supported by studies in animal model, FGF10 is associated to immune 

response and FGF19, to ossification. The study of cells with atypical mutation shows that the ectopic 



119

expression of the epithelial isoform of FGFR2 generates the clinical phenotype of Apert syndrome, but 

also leads to an atypical phenotype associated with epithelial-mesenchymal transition. These results 

enabled us to infer that the periosteum contributes to the process of suture reossification in Apert syn-

drome, and that both fibroblast and mesenchymal stem cells may be involved in this process.
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