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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO GERAL E OBJETIVOS 

 

1.1 ASPECTOS CLÍNICOS, PATOFISIOLÓGICOS E EPIDEMIOLÓGICOS DOS TRANSTORNOS DO 

ESPECTRO AUTISTA (TEA)  

Os Transtornos do Espectro Autista (TEA) constituem um grupo de desordens 

neurológicas complexas, caracterizado por prejuízo significativo do desenvolvimento 

comportamental. Suas manifestações clínicas abrangem três domínios principais: 1) 

anormalidades na capacidade de comunicação, 2) anormalidades na capacidade de interação 

social recíproca, e 3) padrões comportamentais e de interesse estereotipados e repetitivos; 

sendo que cada um destes três domínios sintomáticos pode apresentar uma grande 

variabilidade dentre os indivíduos com TEA (American Psychiatric Association, 1994; e 

revisado por Miles, 2011).  

Diante da ausência de um marcador neurobiológico claro, os TEA são diagnosticados e 

classificados de acordo com o grau de comprometimento desses três domínios 

comportamentais principais seguindo os critérios do Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM-IV, American Psychiatric Association, 1994). Segundo este manual, 

os TEA são divididos em três categorias: a Síndrome de Asperger, que se apresenta no 

extremo mais leve de manifestações do espectro, e é caracterizada pela ausência de atraso na 

comunicação verbal e de prejuízo significativo do desenvolvimento cognitivo (Ghaziuddin & 

Mountain-Kimchi, 2004); o autismo típico, o qual apresenta alterações nos três domínios 

comportamentais, sendo pelo menos um deles evidenciado antes dos 3 anos de idade 

(American Psychiatric Association, 1994); e os transtornos invasivos do desenvolvimento sem 

outras especificações (Pervasive Developmental Disorder not otherwise specified – PDDNOS), 

nos quais os critérios para o diagnóstico de autismo não são satisfeitos em vista de seu início 
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tardio (mais de 3 anos) ou sintomatologia atípica, como a ausência de anormalidades de 

comunicação, ou de socialização, ou de comportamento (Levy et al., 2009).  

Indivíduos com TEA frequentemente apresentam uma gama de outras manifestações 

clínicas, que podem incluir alterações de sensibilidade sensorial (Baranek et al., 2007; Boyd et 

al., 2010), déficit de atenção, hiperatividade, ansiedade (Simonoff et al., 2008; Mattila et al., 

2010), complicações gastrointestinais (Buie et al., 2010; Erickson et al., 2005), maior 

susceptibilidade a convulsões epilépticas (Bauman, 2010), deficiência intelectual (Chakrabarti 

& Fombone, 2005), e comportamento auto e hetero agressivo (Parikh et al., 2008).  

Observações neuroanatômicas e imagens de ressonância magnética de pacientes com 

TEA têm frequentemente mostrado um supercrescimento prematuro do cérebro durante os 

primeiros anos de vida, afetando estruturas como o cerebelo, hipocampo e amídala, (Howard 

et al., 2000; Sparks et al., 2002; Courchesne et al., 2004; Schumann et al., 2004; Dementieva et 

al., 2005). Tal crescimento é seguido por um período de “plateau” no final da infância até se 

normalizar na adolescência (Redcay & Courchesne, 2005). Contudo, as alterações estruturais 

nestas regiões nem sempre estão presentes e, portanto, não podem ser utilizadas como um 

marcador biológico desses transtornos.  

Ao longo das últimas décadas um crescente número de crianças tem sido 

diagnosticado com TEA, os quais apresentam atualmente uma prevalência estimada em 

aproximadamente 1% das crianças, sendo a desordem neurológica mais comum dentro das 

alterações neurológicas que ocorrem durante a infância (Harrington, 2010; Maenner & Durkin, 

2010). Ainda, os TEA são quatro vezes mais frequentes em homens que em mulheres 

(Fombonne, 2009). 
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1.2. ASPECTOS GENÉTICOS DOS TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA 

Estudos que abordaram a taxa de concordância dos TEA entre gêmeos monozigóticos 

e dizigóticos, assim como estudos que compararam a taxa de recorrência em parentes de 

primeiro grau do probando com as taxas populacionais, e estudos de síndromes genéticas 

raras associadas com TEA apontam para uma importante contribuição de fatores genéticos na 

etiologia desses transtornos (Muhle et al., 2004; Constantino et al., 2010b; Zhao et al., 2007). 

Atualmente, estima-se uma herdabilidade de 80%-90% para os TEA, podendo variar um 

pouco entre diferentes estudos e distúrbios que os compõem (Muhle, 2004).  

Grande esforço tem sido feito na tentativa de se esclarecer os fatores genéticos 

relacionados à etiologia dos TEA, e diversos genes e regiões cromossômicas, as quais 

abrangem todos os cromossomos do genoma humano, já foram associadas a esses transtornos 

(Vorstman et al., 2006; Xu et al., 2012). Assim, a genética dos TEA tem se mostrado bastante 

complexa, com pouca sobreposição entre as regiões identificadas (Bartlett et al., 2005; Molloy 

et al., 2005). Contudo, é importante ressaltar que existem algumas exceções a isso, como as 

normalidades cromossômicas (sobretudo variações de número de cópias genômicas, CNVs) 

nas regiões 15q11-13, 16p11.2 e 22q11.3, identificadas com maior frequência em pacientes 

com esses transtornos (Kusenda & Sebat, 2008). Outros exemplos constituem alterações em 

alguns genes específicos como as alterações no gene RELN, o qual codifica um constituinte da 

matriz extracelular essencial para a maturação dos neurônios (Persico et al., 2001, Xu et al., 

2012), e as alterações nos genes que codificam moléculas de adesão neuronal e outras 

moléculas associadas importantes para a maturação sináptica, como neurologina 3 e 4 

(NLGN3 e NLGN4X), neurexina 1 (NRXN1), e SHANK3 (SH3 and multiple ankyrin repeat 

domains 3), as quais são um pouco mais recorrentes em pacientes com TEA (Durand et al., 

2007; Kim et al., 2008; Buxbaum, 2009).  
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Os estudos moleculares cada vez mais aprimorados, assim como os diferentes padrões 

de recorrência observados nas famílias afetadas, têm sugerido múltiplos modelos de herança 

dentro da população de TEA. Os diversos casos podem envolver alterações estruturais dos 

cromossomos, o modelo multifatorial de herança (que envolve a combinação de diversas 

variantes alélicas de pequeno efeito somadas ou não a fatores ambientais), modelo 

envolvendo apenas dois ou poucos genes (atualmente denominado de modelos ”two-hit” ou 

“multi-hit”, no qual cada mutação teria um efeito patogênico maior), ou ainda modelo 

monogênico de herança (El-Fishawy & State, 2010; Girirajan et al. 2010). Tal heterogeneidade 

torna difícil a identificação de fatores genéticos que contribuam para o fenótipo dos TEA. 

Desta maneira, a maior parte dos casos (~80-90%) permanece idiopática, sem uma causa 

genética conhecida. 

Apesar da grande heterogeneidade genética observada entre os casos de TEA, é 

importante ressaltar que uma parcela significativa dos genes já relacionados com esses 

transtornos faz parte de vias moleculares/biológicas comuns. Alguns exemplos dessas vias 

constituem as envolvidas com a formação das sinapses e circuitos neuronais (sugeridas pela 

identificação de genes que codificam as proteínas de adesão sináptica e de ancoragem 

anteriormente mencionadas) (Jamain et al., 2003; Durand et al., 2007); e as vias envolvidas 

com processos celulares essenciais para funcionamento do sistema nervoso central (SNC), 

incluindo, por exemplo, as vias que controlam a síntese de proteínas nas sinapses, como a via 

de sinalização intracelular PI3K-mTOR (phosphatidylinositol 3-kinase – mammalian target of 

rapamycin) (Kelleher & Bear, 2008). Assim, estes e diversos outros dados de anotação 

funcional (revisados por Ebert et al., 2013) têm sugerido a desregulação de redes de 

sinalização dependentes de atividade neuronal que controlam o desenvolvimento, função e 

plasticidade sináptica como um mecanismo patofisiológico comum para o desenvolvimento 

dos TEA.  
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A via de sinalização PI3K-mTOR constitui um dos enfoques deste trabalho e suas 

funções celulares e evidências do seu envolvimento na patofisiologia dos TEA são descritas 

em maiores detalhes nos tópicos que se seguem.  

 

1.3. VIA DE SINALIZAÇÃO PI3K-MTOR EM TEA 

 

1.3.1. MUTAÇÕES EM GENES DA VIA PI3K-MTOR ESTÃO ASSOCIADAS COM SÍNDROMES 

MONOGÊNICAS QUE APRESENTAM ALTA PREVALÊNCIA DE TEA 

Uma porção substancial de pacientes afetados por síndromes monogênicas como a 

Síndrome do Cromossomo X-frágil, Esclerose Tuberosa, Síndromes com mutação em PTEN, 

Neurofibromatose do tipo 1, e Síndrome de Rett atende aos critérios diagnósticos para os TEA 

(Tabela 1), refletindo um risco aumentado de desenvolvimento dos sintomas de TEA 

conferido pelas mutações envolvidas.  

 

 

 

Tabela 1. Síndromes monogênicas com alta prevalência de autismo.   

Adaptado de Kelleher & Bear, 2008 NF – dado não fornecido 
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Além da sobreposição fenotípica, outra característica comum entre estas doenças é 

que todas são causadas por mutações de perda de função em genes codificadores de 

reguladores negativos da via de sinalização PI3K-mTOR, levando a alterações em sua 

atividade (revisado por Kelleher & Bear, 2008). Uma descrição desta via de sinalização é 

apresentada no Box 1. Embora somente 10-15% dos casos diagnosticados como TEA façam 

parte de tais síndromes monogênicas, alterações moleculares envolvidas nessas doenças 

podem contribuir para a identificação de vias patogênicas compartilhadas pelos TEA, e para 

melhor compreensão de sua patofisiologia. 

A Síndrome do Cromossomo X-frágil (FXS; MIM #300624) é a forma mais comum de 

retardo mental herdada, apresentando uma prevalência aproximada de 1/4.000 em homens e 

1/7.000 em mulheres (Turner et al., 1992; Hantash et al., 2011). A FXS é causada por 

expansão da repetição de uma sequencia de trinucleotídeos CGG (>200 repetições) na região 

promotora do gene FMR1 (Fragile X Mental Retardation 1) mapeado no cromossomo Xq27.3 

(Feng et al., 1995; Garber et al., 2006). Tal expansão leva ao silenciamento do gene, resultando 

em pouca ou nenhuma expressão do produto gênico FMRP (Fragile X Mental Retardation 

Protein), um ligante específico de aproximadamente 4% dos transcritos do cérebro, inibindo 

sua tradução (Brown et al., 2001). Algumas das moléculas-alvo de FMRP incluem os 

transcritos da subunidade p110β da quinase PI3K, e da proteína PIKE (Phosphoinositide 3-

kinase enhancer), uma molécula ativadora de PI3K (Sharma et al., 2010). Desta forma, na 

ausência de FMRP, PI3K e PIKE são produzidos em maiores concentrações, levando à 

superativação da via PI3K-mTOR nas sinapses e à desregulação da síntese de proteínas (Gross 

et al., 2010; Sharma et al., 2010; Darnell et al., 2011). 
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BOX 1. Via de sinalização PI3K-mTOR 

 

A via de sinalização PI3K-mTOR pode ser ativada por uma gama de moléculas sinalizadoras 

que se ligam a receptores tirosina-quinases ou receptores acoplados a proteínas G presentes na 

membrana plasmática. A ativação destes receptores leva a ativação da quinase PI3K, o que 

resulta na geração de fosfatidilinositol (3,4,5)-trifosfato (PIP3), que por sua vez promove o 

recrutamento e a fosforilação da quinase Akt no resíduo Thr308. Ainda, foi descrito 

recentemente que a ativação de PI3K também leva a ativação do complexo mTOR-Rictor 

(complexo mTORC2), que por sua vez fosforila Akt no resíduo Ser473, levando à ativação total 

desta quinase. Uma vez ativada, Akt fosforila TSC2 e inativa a atividade GAP do complexo 

TSC1/TSC2, o que leva a ativação da GTPase Rheb, que por sua vez ativa o complexo mTOR-

Raptor (complexo mTORC1). Alternativamente, mTORC1 ainda pode ser ativada pela via Ras-

Erk, na qual Ras, uma proteína com atividade GTPásica, ativa a quinase MEK, que ativa ERK, 

que por sua vez fosforila e inativa TSC2, aumentando atividade de mTORC1. A ativação deste 

complexo atua então como um gatilho primário para o início da síntese de proteínas, via 

fosforilação de dois reguladores fundamentais do início de tradução, a quinase S6K1, e a 

proteína 4E-BP1 (inibidor do fator de início de tradução eIF4E). Uma vez ativada, S6K1 

fosforila e ativa proteínas envolvidas no processo de tradução, como a proteína rpS6 

constituinte da subunidade ribossomal 40S, e as proteínas eIF4B e eEF2A. Já 4E-BP1 quando 

hipofosforilada se liga fortemente ao fator de início da tradução eIF4E impedindo a ligação 

dessa proteína à região 5´-CAP dos RNA mensageiros (RNAm) alvos, impedindo assim o início 

da tradução. Quando fosforilada por mTORC1, 4E-BP1 se dissocia de eIF4E, permitindo a 

montagem do complexo de inicio da tradução. 
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A Esclerose Tuberosa (TSC; MIM #191100 e #613254; prevalência ~1/10.000) é uma 

desordem autossômica dominante causada por mutações de perda de função nos genes TSC1 

(9q34) ou TSC2 (16p13.3) (Kwiatkowski & Manning, 2005). Seus produtos gênicos TSC1 

(hamartina) e TSC2 (tuberina) formam um complexo heterodimérico com atividade GAP 

(GTPase Activating Protein) contra a GTPase Rheb, levando à sua inativação (Inoki et al., 2003; 

Kwiatkowski & Manning, 2005). Rheb é uma forte ativadora do complexo mTORC1 e, desta 

maneira, a perda de TSC1 ou TSC2 leva à superativação deste complexo.  

Síndromes causadas por mutações de perda de função no gene PTEN (Phosphatase and 

tensin homolog) (como a síndrome de Cowden; MIM #158350; ~1/200.000 nascimentos) 

também têm sido associadas com aumento de atividade da via PI3K-mTOR. O gene PTEN 

(10q23.3) codifica uma fosfatase citoplasmática fundamental para a regulação da sinalização 

PI3K uma vez que desfosforila e inativa o segundo mensageiro PIP3, inibindo assim a ativação 

da proteína quinase Akt (Maehama & Dixon, 1998; Nelen et al., 1999).  

A Neurofibromatose do tipo I (MIM #162200; prevalência ~1/3.500) é causada por 

mutações no gene NF1 (17q11.2) que codifica a proteína neurofibromina. NF1 é um regulador 

negativo da via de transdução de sinal dependente de Ras. Mutações de perda de função de 

NF1 levam ao aumento da atividade da via de sinalização RAS-MAPK (MEK-ERK), assim como 

de PI3K, os quais inativam o complexo TSC1/2 e contribuem para uma hiperatividade de 

mTOR (Dasgupta et al., 2005). 

Por fim, a Síndrome de Rett (MIM #312750; prevalência 1/10.000-23.000 mulheres – 

International Rett Syndrome Association, 2006) é causada, na sua maior parte, por mutações 

de perda de função no gene MeCP2 (Xq28) (Amir et al., 1999). MeCP2, é um regulador 

transcricional que atua por meio de mecanismos epigenéticos na estrutura da cromatina. 

Abundantemente expresso principalmente em neurônios maduros, seu padrão de expressão 

correlaciona-se com período de diferenciação e maturação neuronal (Nan et al., 1998; Jung et 
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al., 2003). Embora MeCP2 não seja um regulador direto da via de sinalização PI3K-mTOR, sua 

perda de função está associada a menor atividade desta via, sugerindo um papel importante 

desta via na desregulação da síntese de proteínas observada em modelos animais da 

síndrome (Ricciardi et al., 2011). 

Além disso, embora ainda pouco se saiba sobre a relação entre os complexos mTORC1 

e mTORC2, evidências recentes em modelos animais das síndromes monogênicas com TEA 

têm também sugerido o envolvimento da via mTORC2 nas alterações anatômicas e 

comportamentais observadas nestes animais (Huang et al., 2008; Meikle et al., 2008; Huang et 

al., 2009; Zhou et al., 2009; Sharma et al., 2010; Ricciardi et al., 2011; Carson et al., 2012). Em 

um destes estudos, camundongos nocautes condicionais que não expressam a proteína Rictor, 

específica do complexo mTORC2, nas células progenitoras neurais e suas derivadas (como 

neurônios) apresentam fenótipo semelhante ao observado em TSC (Carson et al., 2012). Uma 

descrição detalhada dos complexos mTORC1 e mTORC2 é apresentada no Box 2.  
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Box 2. Complexos mTORC1 e mTORC2. 

 

mTOR, representada na parte superior da figura, é uma proteína quinase serina/treonina 

constituída de diversos domínios funcionais. Esta quinase é a subunidade catalítica de dois 

complexos multiproteicos (mTORC1 e mTORC2), os quais são definidos pela associação com 

proteínas acessórias específicas. mTORC1 é constituído por 4 componentes além de mTOR: 

Raptor (Regulatory associated protein of mTOR) - que atua como uma proteína “scaffold” do 

complexo para posicionar os substratos 4E-BP1 e S6K1 próximos ao domínio catalítico de mTOR; 

mLST8 (mammalian lethal with Sec13 protein 8, também conhecido com GβL) – o qual está 

constitutivamente acoplado ao domínio catalítico de mTOR para estimular sua atividade quinase; 

PRAS40 (proline-rich AKT substrate 40 kDa) – regulador negativo do complexo; e Deptor (DEP-

domain-containing mTOR-interacting protein) – outro regulador negativo de mTORC1. mTORC1 é 

sensível à rapamicina, um antibiótico macrolídeo com potente efeito antiproliferativo. O 

mecanismo pelo qual a rapamicina inibe mTOR não é muito bem conhecido, no entanto sabe-se 

que esta molécula se liga à proteína FKBP12, formando um complexo, o qual se liga ao domínio 

FRB (FKBP12-rapamycin-binding) de mTOR, inibindo sua atividade quinase. Já mTORC2 é 

composto por 6 proteínas diferentes, sendo 3 delas compartilha com mTORC1: mTOR, mLST8 e 

Deptor, além de Rictor (rapamycin-insensitive companion of mTOR) - fundamental para o 

funcionamento deste complexo, mSIN1 (mammalian stressed-activated protein kinase interacting 

protein) – regulador positivo do complexo, e Protor-1 (protein observed with Rictor-1) – cuja 

função ainda não é muito bem conhecida. Ao contrário de mTORC1, este complexo é insensível à 

exposição aguda da rapamicina, mas pode ser inibida indiretamente pela exposição crônica ao 

inibidor. 
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1.3.2. MUTAÇÕES EM GENES DA VIA PI3K-MTOR EM PACIENTES PORTADORES DE TEA 

NÃO-SINDRÔMICOS 

Além dos casos das síndromes monogênicas com alta prevalência de TEA acima 

descritas, alguns casos de TEA não associados a tais síndromes (aqui denominados não-

sindrômicos) já foram relatados com mutações em genes relacionados à via de sinalização 

PI3K-mTOR. Alguns destes casos envolvem a identificação de CNVs envolvendo os genes 

PI3KCB (phosphoinositide-3-kinase catalytic beta popypeptide) e PIP5K3 (Phosphatidylinositol-

3-phosphate/phosphatidilinositol 5-kinase, type III) (Cuscó et al., 2009); e os casos de mutações 

nos genes eIF4E e eIF4G, os quais codificam proteínas constituintes do complexo de início de 

tradução, e cuja ativação é dependente da via PI3K-mTOR (Neves-Pereira et al., 2009; Gkogkas 

et al., 2012). 

Ainda, estudo de interactoma (interação proteína-proteína, fundamentada em 

abordagens como o sistema de duplo híbrido de levedura, e validada em sistemas de 

expressão heteróloga utilizando células HEK293T) de proteínas codificadas por genes já 

associados aos TEA identificou uma forte interação entre diversas destas moléculas com 

proteínas envolvidas na via de sinalização PI3K-mTOR (Sakai et al., 2011). Um dos exemplos 

constitui as diversas interações proteicas compartilhadas pela proteína de ancoragem 

sináptica SHANK3 e a proteína TSC1, os quais compartilham interações com ao menos 18 

outras proteínas associadas com o autismo, como SHANK1, HOMER, e LZTS2. Tais resultados 

reforçam o papel relevante da via PI3K-mTOR na patofisiologia destes transtornos.  

 Por fim, cabe ressaltar ainda que estudo de expressão gênica global realizados com 

células-tronco de polpa de dentes decíduos de pacientes com autismo idiopático e de 

indivíduos controles apontou o enriquecimento de genes pertencentes à via de sinalização 

PI3K-mTOR e de genes pertencentes à família dos fatores de início da tradução (eIFs) como 
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diferencialmente expressos entre pacientes e controles (Grieso-Oliveira et al., 2013 - artigo 

submetido). 

 

1.4. VIA DE SINALIZAÇÃO PI3K-MTOR NO DESENVOLVIMENTO E FUNCIONAMENTO NEURONAL 

A via de sinalização PI3K-mTOR (Box 1) está envolvida com a regulação de diversos 

aspectos do desenvolvimento, maturação  e funcionamento do SNC (Kumar et al., 2005; 

Jaworski et al., 2005). 

Diferentes estudos, sobretudo envolvendo modelos animais, têm sugerido que a via 

PI3K-mTOR apresenta um papel fundamental nos processos de proliferação e manutenção do 

estado de pluripotência de células-tronco (ou progenitoras) neurais (NPCs), assim como no 

processo de diferenciação dessas células em neurônios na presença de estímulos 

extracelulares específicos (Otaegi et al., 2006; Peltier et al., 2007; Han et al., 2008). Ainda, 

recentemente, Le Belle e colaboradores (2011) sugeriram que as NPCs são sensíveis ao estado 

oxidativo intracelular, e que a formação de espécies reativas de oxigênio capazes de atuar 

como segundo mensageiros tem um papel importante na regulação da proliferação destas 

células por meio da ativação da via PI3K-mTOR. 

Além disso, a via PI3K-mTOR está diretamente relacionada com a morfogênese 

neuronal, processo fundamental para a formação dos circuitos neuronais. Esta via é 

particularmente importante durante o estabelecimento da polaridade neuronal, formação dos 

axônios (Li et al., 2008), arborização dendrítica, e formação dos espinhos dendríticos (Jan & 

Jan, 2003; Kumar et al., 2005; Brandt et al., 2007; Jossin & Goffinet, 2007; Vodrazka et al., 

2009). Foi demonstrado que a distribuição assimétrica e acúmulo de PIP3, subsequente à 

ativação de PI3K, contribuem para a especificação de um neurito em axônio (Shi et al., 2003; 

Menager et al., 2004; Cosker & Eickholt, 2007). Ainda, este processo é altamente coordenado 
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com o processo de direcionamento axonal, no qual a via PI3K-mTOR atua no remodelamento 

do citoesqueleto no cone de crescimento dos axônios em resposta a sinalizadores da matriz 

extracelular (como as proteínas Neurotrofina, NGF – Nerve Growth Factor, e Semaforina 3A) 

(Tuchker, 2002; Zhou et al., 2004; Arevalo & Rodriguez-Tebar, 2006; Chadborn et al., 2006; 

Gallo, 2008). Foi demonstrado também que a via PI3K-mTOR regula o tamanho do soma 

(corpo do neurônio) e dos dendritos; e sua ativação coordenada com a ativação da via Ras-

MAPK contribui para o aumento da complexidade dendrítica (Kumar et al., 2005). A 

superativação da via - devido a Ras, PI3K, ou Akt constitutivamente ativas, ou knockdown de 

PTEN através do uso de siRNA (small interference RNA) em neurônios do hipocampo - é 

suficiente para induzir crescimento e arborização dos dendritos mesmo na ausência de sinais 

extracelulares (Jaworski et al., 2005). 

Após a fase mitótica e de diferenciação neuronal, o processo de migração dos 

neurônios corticais recém-formados aos seus locais definitivos é dependente de diversos 

fatores, dentre os quais a proteína de matriz extracelular Relina tem um papel fundamental na 

modificação do citoesqueleto durante o direcionamento dos neurônios à placa cortical via 

ativação da sinalização PI3K-mTOR (Jossin & Goffinet, 2007).  

Cabe ressaltar que anormalidades morfológicas e de densidade dos espinhos 

dendríticos, e redução de conectividade sináptica são consistentemente observadas em 

amostras postmortem de indivíduos com TEA não-sindrômico (Herbert, 2005; Herbert et al., 

2004; Noriuchi et al., 2010), e são propostos como contribuintes para a transmissão sináptica 

aberrante presente nos pacientes (Penzes et al., 2011). Além disso, alterações dos espinhos 

dendríticos também têm sido observadas em amostras de pacientes, assim como nos modelos 

animais com as síndromes monogênicas associadas ao autismo, como FXS, TSC, e Síndrome de 

Rett (Revisados por Penzes et al., 2011). Tais alterações podem ser atribuídas, pelo menos em 

parte, a alterações na via PI3K-mTOR. 
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Por fim, componentes da via PI3K-mTOR estão envolvidos com a tradução nas 

sinapses de mRNAs cruciais para a plasticidade sináptica de longa duração e para os 

processos de aprendizagem e memória (Tang et al., 2002; Dayas et al., 2012). A identificação 

destes mRNAs alvos tem se mostrado bastante complexa; no entanto, evidências sugerem a 

presença de diversos transcritos de genes já associados aos TEA próximo às sinapses. 

Exemplos destes constituem os transcritos que codificam as proteínas MAP2 (microtubule-

associated protein 2), αCAMKII (calcium/calmodulin-dependent protein kinase II), ARG3.1/ARC 

(activity-regulated cytoskeleton-associated protein), PSD-95 (postsynaptic density protein-95), 

SHANK1-3, entre outros (Steward & Schuman, 2001; Böckers et al., 2004; Burgin et al., 1990; 

Garner et al., 1988; Herb et al., 1997; Kindler et al., 2004, 2009; Link et al., 1995; Lyford et al., 

1995; Welch et al., 2004). Ainda, é importante ressaltar também que, além de amplamente 

evidenciado em modelos animais das síndromes com TEA, recentemente foi descrito aumento 

da via PI3K-mTOR e excesso de síntese proteica em células linfoblastóides de pacientes 

portadores da FXS (Sharma et al., 2010; Hoeffer et al., 2012).  

 

1.5. TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DOS TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA 

Diversos trabalhos utilizando modelos animais sobretudo para as síndromes 

monogênicas com TEA acima mencionadas têm sugerido que a utilização de drogas que 

inibem a via PI3K-mTOR podem propiciar melhoras significativas dos déficits de 

aprendizagem, memória, comportamentais, anatômicos (como anormalidades nos espinhos 

dentríticos), e patofisiológicos (como aumento de síntese proteica) observados nos animais. 

Exemplos disso constituem o uso da rapamicina, potente inibidor de mTORC1, em 

camundongos nocautes para Pten (Zhou et al., 2009), Tsc1 (Tsai et al., 2012), e Tsc2 (Ehninger 

et al., 2008); e o uso de inibidores de PI3K, como wortmanina, em camundongos modelos para 
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a FXS (Krueger & Bear, 2011). É interessante ressaltar que em alguns desses modelos os 

tratamentos foram realizados em animais adultos, sugerindo reversão parcial do fenótipo 

anormal mesmo em uma fase mais tardia do desenvolvimento. 

Em humanos, testes clínicos utilizando inibidores da via PI3K-mTOR foram 

conduzidos sobretudo para o tratamento de diferentes tipos de câncer, como os observados 

em pacientes com Esclerose Tuberosa por exemplo (Bissler et al., 2008; Dabora et al., 2011). 

Até o presente, testes clínicos utilizando inibidores dessa via direcionados para o tratamento 

dos sintomas cognitivos e comportamentais apresentados pelos pacientes ainda não foram 

publicados na literatura científica. No entanto, embora ainda não concluídos, recentemente 

alguns estudos clínicos começaram a ser realizados utilizando o fármaco everolimus, derivado 

da rapamicina e inibidor de mTORC1, em pacientes com Esclerose Tuberosa (NCT01730209, 

NCT01289912 - Clinical Trials). 

A grande maioria dos tratamentos farmacológicos utilizados para os TEA, sobretudos 

para os casos não-sindrômicos e idiopáticos, não são direcionados para os mecanismos 

moleculares e celulares envolvidos na patofisiologia desses transtornos, isto porque eles são 

ainda grandemente desconhecidos. Ainda, as terapias disponíveis para os pacientes não 

tratam a doença como um todo, mas somente aliviam sintomas específicos, como 

irritabilidade, hiperatividade e comportamentos repetitivos e estereotipados (Huffman et al., 

2011; Nazeer, 2011). 

Atualmente, embora diversas drogas venham sendo utilizadas na tentativa de tratar os 

sintomas dos TEA, somente dois agentes farmacológicos são de fato aprovados pela FDA 

(Food and Drug Administration) americana: os antipsicóticos de segunda geração (ASG ou 

atípicos) risperidona e aripiprazole, frequentemente usados para o tratamento da 

irritabilidade e da agressividade nos pacientes. Embora não aprovados pela FDA, outros ASG 
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também têm sido utilizados, como olanzapina, quetiapina, ziprasidona e clozapina (este 

último mais utilizado para o tratamento de pacientes com esquizofrenia) (Posey et al., 2008). 

Apesar do uso recorrente desses ASG, pouco também se sabe a respeito dos mecanismos de 

ação destes medicamentos, e sua aplicação terapêutica em pacientes com TEA é insatisfatória, 

visto que tais abordagens são caracterizadas por diversos aspectos limitantes, como o ganho 

de peso e a sedação como efeitos colaterais (Stigler et al., 2004; Witwer & Lecavalier, 2005). 

 

1.6. USO DE ANTIPSICÓTICOS DE SEGUNDA GERAÇÃO (ASG) E GANHO DE PESO EM PACIENTES 

PSIQUIÁTRICOS 

O ganho de peso é um dos efeitos colaterais mais preocupantes dos antipsicóticos, 

sobretudo dos de segunda geração, podendo levar a diversos problemas médicos como 

diabetes, hiperlipidemia, e doenças cardiovasculares (Newcomer, 2007). Tais efeitos 

metabólicos adversos constituem a principal causa de abandono do tratamento, fato que 

evidencia a necessidade de novos medicamentos terapêuticos. Uma descrição resumida dos 

efeitos terapêuticos e dos efeitos adversos dos antipsicóticos mais comumente utilizados para 

tratamento dos TEA é apresentada na Tabela 2. 

 

 

Tabela 2. Antipsicóticos de segunda geração (ASG) comumente utilizados para o 

tratamento dos sintomas comportamentais em TEA. 
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Embora os dados disponíveis sobre ganho de peso e uso de medicamentos 

antipsicóticos sejam provenientes sobretudo do estudo de pacientes com esquizofrenia, 

trabalhos indicam que o ASG mais associado ao ganho de peso significativo em pacientes com 

TEA é a olanzapina, seguido por quetiapina e risperidona, os quais estão associados com 

índices intermediários de ganho ponderal, e por ziprasidona e aripriprazola, associados com 

riscos mais baixos de ganho de peso (Posey et al., 2008).  

Diversas pesquisas recentes buscam explicar os mecanismos moleculares subjacentes à 

relação entre o uso de certos antipsicóticos e o ganho ponderal. A maior parte destes 

trabalhos desenvolve estudos de associação tipo caso-controle entre determinados 

polimorfismos em genes candidatos e o aumento de adiposidade nos pacientes tratados com 

esses medicamentos. Os genes candidatos escolhidos incluem genes envolvidos tanto na 

farmacocinética como na farmacodinâmica das drogas antipsicóticas, isto é, genes que 

codificam proteínas envolvidas no metabolismo e eliminação das drogas do corpo; e genes 

que codificam proteínas-alvo da ação das drogas no organismo respectivamente (Ellingrod et 

al., 2002; Reynolds et al., 2002; Matsui-Sakada et al., 2005; Han et al., 2008; Deng et al., 2009; 

Opgen-Rhein et al., 2010). Embora alguns desses estudos tenham fornecido resultados 

positivos de associação - como no caso de polimorfismos identificados no gene do receptor de 

serotonina 5-HT2C (alvo dos antipsicóticos), sugerindo que tais polimorfismos possam 

constituir um fator real de suscetibilidade ao ganho ponderal nos pacientes (Bondy & 

Spellmann, 2007) - a maior parte deles é controversa e necessita de confirmação por outros 

estudos.  

De particular interesse para este trabalho é outro grupo ainda menor de trabalhos 

(que não envolve estudos de associação genética) que investiga a ação de drogas 
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antipsicóticas sobre a diferenciação e o metabolismo do tecido adiposo (incluindo transporte 

de glicose, lipogênese e lipólise) tanto in vitro como in vivo. 

O acúmulo de tecido adiposo no organismo, cujo excesso define o sobrepeso e a 

obesidade, pode ser resultado tanto do aumento de depósitos de triglicerídeos (principal 

lipídio armazenado) em adipócitos maduros e consequente aumento do tamanho celular, 

assim como do aumento no número de adipócitos devido à proliferação e diferenciação de 

células precursoras indiferenciadas multipotentes, denominadas células-tronco 

mesenquimais, as quais estão presentes no tecido adiposo independentemente da idade (Zuk 

et al., 2001; Spalding et al., 2008).  

Embora a maior parte dos trabalhos que investigam a ação de ASG sobre o tecido 

adiposo tenha sido conduzida em linhagens celulares ou modelos animais, esses estudos 

sugerem que tais fármacos podem tanto favorecer a diferenciação de células-tronco ou pré-

adipócitos em adipócitos, como agir no metabolismo de adipócitos maduros em favor do 

acúmulo de lipídios e aumento do tamanho celular (Vestri et al. 2006; Hemmerich et al. 2006; 

Minet-Ringuet et al. 2007; Pavan et al., 2009). Trabalhos que investigam a ação desses 

fármacos em células humanas são muito escassos e seus efeitos ainda são incertos (Hemmrich 

et al., 2006; Pavan et al., 2009).  

De particular importância para o presente projeto de pesquisa é o fato de que as 

células-tronco mesenquimais quando estimuladas in vitro com certos hormônios (como 

dexametasona, isobutilmetilxantina, indometacina e insulina) são capazes de se diferenciar 

em adipócitos maduros no período de duas semanas (Zuk et al., 2001). Assim, essas células 

constituem um material muito interessante não apenas para caracterização dos eventos 

moleculares envolvidos em adipogênese, como também em processos patológicos como 

obesidade e diabetes, assim como para estudo da ação de fármacos em todos esses processos.  
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1.8. OBJETIVOS 

A alta prevalência dos TEA somada à pouca compreensão dos mecanismos 

patofisiológicos envolvidos em sua etiologia e à ausência de abordagens terapêuticas 

eficientes tornam esses transtornos uma importante questão de saúde pública. Além disso, o 

ganho de peso associado ao uso de antipsicóticos soma uma preocupação adicional a essa 

questão, e pouco também se conhece sobre os mecanismos que levam a esses distúrbios 

metabólicos.  

Assim, a identificação de vias biológicas passíveis de modulação por tratamentos 

farmacológicos, e o melhor entendimento de mecanismos moleculares e celulares da ação de 

fármacos utilizados no tratamento dos TEA são fundamentais para o desenvolvimento de 

abordagens terapêuticas mais eficientes.  

Diversos estudos têm sugerido que alterações na via de sinalização PI3K-mTOR 

possam ser um mecanismo patofisiológico comum entre distúrbios monogênicos associados 

com TEA e TEA não-sindrômico. Contudo, até o momento não foram descritos estudos 

funcionais que de fato evidenciam alterações nessas vias em pacientes com TEA não-

sindrômico. 

Levando em conta as considerações acima levantadas, esta dissertação consiste em 

dois trabalhos independentes que apresentam os seguintes objetivos: 
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Capítulo III:  

Objetivo geral: investigar se pacientes com autismo não-sindrômico apresentam alterações 

na via de sinalização PI3K-mTOR utilizando como modelo in vitro células-tronco 

mesenquimais extraídas de polpa de dente decíduo de pacientes e indivíduos controles.  

Objetivos específicos: 1) investigar/comparar o perfil de ativação da via PI3K-mTOR nas 

células de pacientes e controles; 2) investigar se o padrão de atividade da via PI3K-mTOR 

correlaciona-se com a capacidade proliferativa das células de pacientes e controles; e, por fim 

3) verificar o efeito de drogas antagonistas da via PI3K-mTOR sobre a capacidade 

proliferativa das células de pacientes e controles.  

 

Capítulo IV:  

Objetivo geral: investigar/comparar os efeitos de antipsicóticos fortemente associados com o 

ganho de peso, como os ASG clozapina e olanzapina, e de antipsicóticos com baixa associação 

com o ganho ponderal, como o ASG ziprasidona e o antipsicótico clássico (de primeira 

geração) haloperidol sobre a biologia do tecido adiposo humano utilizando como modelos 

células-tronco mesenquimais e adipócitos maduros provenientes de tecido adiposo 

subcutâneo de indivíduos controles. 

Objetivos específicos: 1) verificar os efeitos das drogas antipsicóticas sobre a proliferação e 

a diferenciação adipogênica das células-tronco mesenquimais; 2) verificar os efeitos das 

drogas antipsicóticas sobre metabolismo (lipogênese) de adipócitos maduros. 
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CAPÍTULO II – MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. PACIENTES 

Os pacientes incluídos neste estudo (todos do sexo masculino) foram averiguados no 

Centro de Estudos do Genoma Humano (CEGH) do Instituto de Biociências da USP, onde é 

feito o aconselhamento genético. Todos os pacientes foram encaminhados por psiquiatras 

e/ou neurologistas depois de realizado o diagnóstico clínico seguindo os critérios 

estabelecidos pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV) 

(American Psychiatric Association, 1994).  

Um teste molecular (PCR – Polymerase Chain Reaction - do gene FMR1 seguindo o 

protocolo sugerido por Haddad e col., 1999) para fins diagnósticos e de exclusão da Síndrome 

do X-frágil foi realizado no CEGH para todos os pacientes. 

 

2.2. EXTRAÇÃO DE DNA 

A extração do DNA para a realização do teste molecular para a Síndrome do 

cromossomo X-frágil foi feita a partir de sangue periférico dos pacientes (coletado após o 

consentimento dos responsáveis) utilizando-se o robô de extração de DNA Autopure 1s 

(Gentra Systems) do CEGH. 

 

2.3. ESTABELECIMENTO DAS CULTURAS DE CÉLULAS-TRONCO DE DENTE DECÍDUO (SHEDS) 

As linhagens de células-tronco foram obtidas a partir da polpa de dentes decíduos dos 

pacientes e controles como relatado a seguir. 
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Inicialmente a polpa foi isolada da coroa do dente e lavada com PBS (phosphate 

buffered saline) 0,01M pH7,4 suplementado com 4% de antibiótico para remover possíveis 

contaminações. Em seguida o tecido foi cortado com bisturi em fragmentos de cerca de 1-4 

mm2 e submetidos à digestão enzimática com uma solução de tripsina-EDTA (0,25% de 

tripsina - Invitrogen, 1 mM EDTA) durante 15 minutos a 37°C e 5% CO2, e então colocados em 

garrafas contendo meio de crescimento: DMEM F12 (GIBCO) com 15% de soro fetal bovino 

(SFB, GIBCO), 1% de antibiótico (penicilina/estreptomicina, 100 unidades/mL) e aminoácidos 

não essenciais. Os tecidos foram mantidos em cultura até a liberação das células-tronco 

mesenquimais, com a troca de meio realizada regularmente uma vez por semana.  

 

2.4. ESTABELECIMENTO DAS CULTURAS DE CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS DERIVADAS DO 

TECIDO ADIPOSO SUBCUTÂNEO (PLA –PROCESSED LIPO ASPIRATE) 

Para a obtenção das células-tronco mesenquimais de tecido adiposo subcutâneo 

(PLAs) foi utilizado o protocolo sugerido por Zuk et al. (2001), o qual já havia sido testado e 

utilizado no laboratório. Rapidamente, 10-50 mL de tecido adiposo subcutâneo da região 

abdominal de mulheres normais (sem diagnóstico envolvendo anormalidades neuronais e 

sem sobrepeso), fornecidos pelos doutores Rogério Woisky, Luciana Leonel Pepino e Vera 

Lúcia Nocchi Cardim (médicos cirurgiões plásticos colaboradores deste trabalho) foram 

lavados com PBS, e digeridos com a enzima colagenase (0,075% - Sigma) por 30 minutos. 

Após este período, meio de cultura DMEM-LG (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium – low 

glucose, Invitrogen) com 10% de SFB e 1% de antibiótico foi adicionado para inativação da 

colagenase, e a porção infranadante resultante foi então centrifugada para a obtenção do 

pellet de células. Aproximadamente 104 células foram plaqueadas em garrafas de cultura de 
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25 cm2, contendo meio de crescimento DMEM-LG, 10% de SFB e 1% de antibiótico, e as 

células então cresceram aderidas ao substrato.  

 

2.5. CULTURAS CELULARES 

Todas as culturas foram mantidas em meio de crescimento, o qual foi trocado a cada 

dois ou três dias, a 37°C em atmosfera umedecida com 5% de CO2 até atingir estado 

semiconfluente de cerca de 80%-90% da área de crescimento para prevenir diferenciação 

espontânea das células. Uma vez atingido o estado semiconfluente as células foram então 

dissociadas em solução de tripsina-EDTA (0,25% de tripsina, 1 mM EDTA) e replicadas para 

três novas garrafas, onde foi então contado como uma passagem. 

Para o congelamento, as células tripsinizadas foram ressuspendidas em meio 

contendo 90% de SFB e 10% de dimetilsulfóxido (DMSO - LGC), e numa concentração 

aproximada de 2,0 x 106 células por mL foram acondicionadas em criotubos. A temperatura 

foi então reduzida gradualmente, numa taxa de 1°C por minuto até atingir a temperatura final 

de -80°C, na qual foram mantidas durante 24 horas. Após este período, os tubos foram 

transferidos e armazenados em nitrogênio líquido. 

Para o descongelamento das células os tubos foram aquecidos a 37°C em banho-maria, 

e as células ressuspendidas numa diluição de 5:1 em meio de crescimento, centrifugadas e 

replaqueadas.  
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2.6. TRATAMENTO DAS SHEDS PARA ANÁLISE DA VIA DE SINALIZAÇÃO PI3K-MTOR E 

EXTRAÇÃO DE PROTEÍNAS 

Inicialmente, todas as SHEDs foram submetidas a um período de carenciamento (meio 

sem SFB) durante 48 horas como uma forma de inibir a ativação da via, e de reduzir variações 

individuais devido à dessincronização do ciclo celular. Após este período, as células foram 

tratadas ou não com 20% de SFB (rico em fatores de crescimento) durante 30 minutos para a 

ativação da via. 

Após o tratamento (com/sem SFB), as células foram lavadas com PBS e submetidas à 

lise celular pela adição e incubação das células com o tampão de lise Ripa Buffer (1% Igepal, 

0,5% SDS, 0,5% DOC, 50 mM Tris-HCl pH 7,4, 150 mM NaCl, 1 mM EDTA) suplementado com 

inibidores de proteases e fosfatases (1:100 – Sigma Aldrich) durante 15 minutos em gelo. Os 

lisados então foram homogeneizados com o auxílio de um seringa com agulha de calibre 21G, 

centrifugados a 14000 RPM durante 20 minutos a 4°C para sua coleta e posterior estocagem a 

-80°C. 

 

2.7. IMUNOBLOT 

A quantificação dos lisados proteicos foi realizada seguindo as especificações do 

fabricante do kit de ensaio de proteína BCA (Bicinchoninic acid assay – Bio Agency), o qual é 

baseado em um método de Lowry modificado.  

Os lisados celulares foram separados por SDS-PAGE (sodium dodecyl sulfate-

polyacrylamide gel electrophoresis) em condições redutoras, utilizando-se de 20-25 μg de 

proteínas totais, as quais foram pré-aquecidas a 98°C durante 4 minutos para a desnaturação 

das mesmas. Em seguida, as proteínas foram transferidas eletroforeticamente para 
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membranas de nitrocelulose (Amersham) a 275 mÅ durante 1 hora. As membranas foram 

então bloqueadas com uma solução de 5% de leite (desnatado) em TBST (137 mM NaCl, 20 

mM Tris-HCl pH 7,5, 0,1% Tween-20) para impedir ligações inespecíficas do anticorpo, e 

subsequentemente incubadas overnight a 4°C com os seguintes anticorpos primários: anti- 

anti-phospho AKTSer473 (#9271), anti-phospho mTORSer2448 (#2971), anti-phospho S6Ser235/236 

(#4858); e os anticorpos anti-Akt (#4691), anti-mTOR (#4512) e β-actin que foram utilizados 

como controles normalizadores da ativação das proteínas fosforiladas (todos os anticorpos 

foram adquiridos da Cell Signaling Technologies). Após a incubação com os anticorpos 

primários, as membranas foram lavadas 4x com TBST e incubadas por 1 hora a temperatura 

ambiente com anticorpos secundários específicos conjugado a peroxidase HRP. As 

membranas foram então novamente lavadas sucessivamente por 4x com TBST, e as proteínas 

foram detectadas por exposição a filmes de raio X utilizando-se o substrato de 

quimioluminescência ECL Plus Western Blotting Detection Reagent (Amersham). 

Os níveis de expressão de cada proteína foram analisados por densitometria das 

bandas obtidas utilizando o software ImageJ (NIH) segundo o protocolo disponível no site do 

desenvolvedor (http://rsbweb.nih.gov/ij/). 

 

2.8. ENSAIO DE IMUNO-ABSORÇÃO LIGADO À ENZIMA (ELISA) 

Os níveis proteicos de p-rpS6 (Ser235/236) e rpS6-total foram determinados 

utilizando-se os kits PathScan® Phospho-S6 Ribosomal Protein (Ser235/236) e PathScan® 

Total-S6 Ribosomal Protein Sandwich ELISA Kit (Cell Signaling Technology). 10 μg dos lisados 

proteicos totais foram incubados nas placas contendo os anticorpos específicos e analisados 

de acordo com as recomendações do fabricante. As reações colorimétricas foram 

quantificadas utilizando um leitor de ELISA automatizado. 

http://rsbweb.nih.gov/ij/
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2.9. ENSAIOS DE PROLIFERAÇÃO CELULAR 

Para a confecção das curvas de crescimento, as células foram tripsinizadas, contadas 

no contador de células automatizado (Countess – Invitrogen), e plaqueadas com meio de 

crescimento numa densidade de 2 x 104 células por poço (de uma placa de 12 poços). Após 24 

horas para total adesão das células, o meio foi substituído por meio de carenciamento (sem 

SFB), com o intuito de sincronizar o ciclo celular das células, cessando as divisões celulares no 

mesmo estágio do ciclo. Após 48 horas de carenciamento (tempo necessário para que o 

número de células não aumentasse, como determinado por um teste prévio), o meio de 

carenciamento foi substituído por meio contendo 0,5%, 5%, 10% ou 20% de SFB, o qual foi 

designado tempo 0 dando início à contagem. Após 0, 48, 72, 96, 120, e 144h de tratamento as 

células foram tripsinizadas e contadas com o auxílio citômetro de fluxo Guava EasyCyte Flow 

Cytometer (Guava Technologies) utilizando o software Guava ExpressPlus 2.0 (Guava 

Technologies).  Todos os experimentos foram feitos em triplicata.  

 Para a determinação da taxa proliferativa na presença dos inibidores rapamicina e 

wortmanina, o mesmo procedimento foi realizado, exceto que o meio de carenciamento foi 

substituído por meio contendo os inibidores rapamicina (100 nM) somado ou não a 

wortmanina (100 μM) em 20% de SFB. Células tratadas com DMSO (veículo utilizado para 

dissolver os inibidores) foram utilizados como controles normalizadores da taxa proliferativa 

das células. As células foram tripsinizadas e contadas após 0, 48, 96, e 144h de tratamento.  

 

2.10. ANÁLISE DE VARIAÇÕES DO NÚMERO DE CÓPIAS (CNVS) DOS PACIENTES 

A análise da presença de CNVs dos pacientes foi realizada em colaboração com o grupo 

de autismo coordenado pela Profa. Dra. Maria Rita Pasos Bueno, utilizando os métodos de 

MLPA (Multiplex Ligation-Dependent Probe Aplication – SALSA P343, MRC-Holland) ou aCGH 



27 
 

 

(Microarray-based comparative genomic hybridization – GeneChip Mapping 500K Array, 

Affymetrix) de acordo com as especificações do fabricante. 

 

2.11. IMUNOFENÓTIPO DAS CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS OBTIDAS A PARTIR DO TECIDO 

ADIPOSO SUBCUTÂNEO (ADSCS) 

No intuito de verificar a homogeneidade das amostras de células-tronco 

mesenquimais obtidas e expandidas em cultura, as células derivadas do tecido adiposo foram 

caracterizadas quanto ao imunofenótipo por citometria de fluxo (GuavaSystem), com o uso de 

anticorpos monoclonais fluorescentes anti-humanos específicos para os seguintes antígenos 

de superfície celular: CD29, CD73, CD90 e CD105 (marcadores de células-tronco 

mesenquimais), CD45 (marcador de células da linhagem hematopoiética) e CD31 (marcador 

de células da linhagem endotelial); sendo que CD29 é conjugado à cianina (PE-Cy5), cuja 

emitância ocorre na faixa de comprimento de onda do vermelho; CD45 é conjugado à 

fluorescina (FITC), com emitância ocorre na faixa do verde; e CD31, CD73 e CD90 são 

conjugados à ficoeritrina (PE), cuja emitância ocorre na faixa do amarelo, todos da Becton 

Dickison (BD). Para o antígeno CD105, que não se apresenta conjugado a moléculas 

fluorescentes, foi utilizado um anticorpo secundário conjugado ao fluoróforo ficoeritrina (PE). 

Para cada marcador foram utilizadas aproximadamente 4,0 x 105 células. A 

porcentagem de célula foi calculada a partir da aquisição de 5.000 eventos celulares, e para a 

delimitação das células positivamente marcadas, foram utilizados controles não marcados 

para os três comprimentos de onda dos anticorpos primários e secundário fluorescente: 

vermelho, verde e amarelo. Todos os gráficos gerados foram analisados pelo software Guava 

ExpressPlus (Guava Technologies).  
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2.12. DIFERENCIAÇÃO ADIPOGÊNICA DAS ADSCS  

Para a indução da diferenciação adipogênica, células-tronco mesenquimais dos 

indivíduos controle foram plaqueadas em placas de 12 poços, e cultivadas em meio de 

crescimento até atingir confluência total. Neste estágio (definido como tempo zero, ou dia 0), 

deu-se início o protocolo de diferenciação adipogênica, pela substituição do meio de 

crescimento pelo meio de indução adipogênica composto por DMEM-HG (high glucose, 

Invitrogen) suplementado com 10% de SFB, 1% de antibiótico, 1 µM de dexametasona (Sigma 

– ativa o fator de transcrição C/EBPβ), 200 µM de indometacina (Sigma – ligante de PPARγ), 

500 µM de isobutilmetilxantina (IBMX – Sigma – aumenta níveis intracelulares de AMPc), e 10 

µg/mL de insulina (Sigma – ativa PI3-kinase e Akt), de acordo com protocolo descrito por Zuk 

et al., 2001, sendo o meio trocado a cada três dias e mantidas até o 14° dia de diferenciação, 

período necessário para que as células adquiram fenótipo totalmente diferenciado.  

 

2.13. TRATAMENTO COM ANTIPSICÓTICOS 

A influência dos antipsicóticos haloperidol, clozapina (ambos da Sigma), olanzapina e 

ziprasidona (ambos da Toronto Research Chemicals) sobre o controle do processo 

adipogênico foi testada pela sua adição ao meio de diferenciação em triplicatas, em diferentes 

concentrações (incluindo 20, 30, 40 e 100 µM). Estas condições foram expostas às células-

tronco derivadas do tecido adiposo durante a) os 3 primeiros dias do processo de 

diferenciação; e b) durante os 7 primeiros dias do processo adipogênico e 7 dias adicionais 

somente com o meio de indução, totalizando 14 dias de diferenciação no intuito de investigar  

se a maior exposição aos psicofármacos implicaria em maior potencial adipogênico das 

células-tronco mesenquimais. Em cada tempo (dia 0, 3 e 14 do processo adipogênico) as 
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células foram tripsinizadas e utilizadas para experimentos posteriores. Células controle foram 

tratadas somente com DMSO (veículo utilizado para dissolver as drogas). 

As concentrações utilizadas de cada psicofármaco foram baseadas em um experimento 

previamente realizado no intuito de averiguar se há ação citotóxica sobre as células-tronco 

mesenquimais durante o processo adipogênico. Concentrações aproximadamente 10 vezes as 

concentrações plasmáticas encontradas em pacientes sob tratamento com estes 

medicamentos também foram testadas (haloperidol 0.5 µM, olanzapina 2 µM e clozapina 10 

µM). 

 

2.14. ANÁLISE DE EXPRESSÃO POR PCR QUANTITATIVO EM TEMPO-REAL 

A expressão de fatores de transcrição cruciais para o processo adipogênico (C/EBPβ e 

PPARγ2) foi analisada a partir de níveis de mRNAs. 

Os RNAs totais das células em cultura foram extraídos antes (dia 0), no dia 3 e ao 

término (dia 14) do protocolo de indução da diferenciação adipogênica seguindo as 

especificações do protocolo do kit NuCleoSpin RNA II (Macherey-Nagel). Sua integridade e 

qualidade foram verificadas por eletroforese em gel de agarose desnaturante 1%; e com o 

auxílio do aparelho NanoDrop ND-1000 (espectrofotômetro da Peqlab Biotechnologie), foram 

verificadas as razões das absorbâncias 260/280 nm e 260/230 nm próximas a 2.0, e a 

concentração dos RNAs. Em seguida, tais RNAs serviram como molde para a obtenção dos 

cDNAs das diferentes amostras de acordo com o protocolo da enzima transcriptase reversa 

SuperScript II (Invitrogen), e a utilização de Randon primers e 1.5 µg de RNA total previamente 

purificado. 



30 
 

 

A análise da expressão gênica por PCRq-RT foi feita no sistema de detecção Applied 

Biosystems 7500 (ABI, Foster City, CA, EUA) de acordo com o protocolo do fabricante do SYBR-

Green Master Mix. O SYBR Green é uma molécula intercalante que,emite uma fluorescência 

quando se liga a nucleotídeos de fita dupla. Assim, quando adicionado à PCR, com o passar dos 

ciclos da reação à medida que novas moléculas são sintetizadas, sua fluorescência aumenta. O 

aparelho ABI Prism 7500 Sequence Detection System (Applied Biosystems) detecta a 

fluorescência crescente: quanto mais tardio o ciclo em que a fluorescência é detectada, menor 

a expressão do gene. O valor quantitativo de expressão, denominado CT (Cycle Treshold) é 

obtido durante a reação e corresponde ao valor máximo da taxa de amplificação. Esse 

parâmetro é analisado pelo programa do aparelho. 

Os pares de primers desenhados para a padronização da amplificação dos transcritos 

de interesse foram extraídos a partir de seqüências sugeridas na literatura ou com a utilização 

do programa Primer Express (Applied Biosystems) e suas relações seguem na tabela 3. 

Importante ressaltar que, quando possível, os primers foram desenhados para amplificar 

regiões de junções de éxons para evitar a amplificação de DNA genômico.  

  

Genes Primer F (5’-3’) Primer R (5’-3’) 

C/EBPα AAGAACAGCAACGAGTACCGG CATTGTCACTGGTCAGCTCCA 

PPARγ2 GGGGGTGATGTGTTTGAACT GCGATCTTGACAGGAAAGACA 

LPL CTGGCATTGCAGGAAGTCTG GCATCATCAGGAGAAAGACGA 

HPRT1 TGACACTGGCAAAACAATGC GGTCCTTTTCACCCAGCAAGC 

HMBS GGCAATGCGGCTGCAA GGTACCCACGCGAATCAC 

SDHA TGGGAACAAGAGGGCATCTG CCACCACTGCATCAAATTCA 

GAPDH TGCACCACCAACTGCTTAGC GGCATGGACTGTGGTCATGA 

 

 

Tabela 3. Sequência de primers dos genes alvos e genes 

normalizadores utilizados nos experimentos de PCR em Tempo Real 

para análise de expressão gênica 
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Quanto à ciclagem, foi utilizado o padrão recomendado: 50°C por 2 minutos, 95 °C por 

10 minutos, 40 ciclos de 95°C por 15 segundos e 60°C por 1 minuto. Após a amplificação, as 

amostras foram submetidas a um ciclo de dissociação para verificar a formação de dímeros de 

primers ou a amplificação de produtos inespecíficos, o que interfere na quantificação real do 

transcrito alvo. Nesta reação a temperatura se eleva gradualmente de 60°C para 95°C a 0.2°C 

por segundo, durante 20 minutos. 

As concentrações dos primers foram padronizadas considerando-se a utilização das 

menores concentrações a fim de evitar formação de dímeros de primers e obtenção dos 

menores valores de CT possíveis. Nenhum dos primers testados apresentou a formação de 

dímeros, nem tampouco a amplificação de produtos inespecíficos. 

Em seguida, para avaliar a eficiência de amplificação de cada primer e se existe uma 

amplificação proporcional à quantidade inicial do transcrito na amostra, cada transcrito foi 

quantificado utilizando-se quantidades iniciais conhecidas de cDNA (30, 15, 1.5 e 0.3 ng). 

Dessa forma, foi construído um gráfico com os CTs em função da quantidade logarítmica das 

amostras, o qual resultou em curvas-padrão lineares para todos os transcritos. O coeficiente 

da reta foi utilizado para calcular o valor de eficiência de cada par de primers, segundo a 

fórmula: E = 10 -1/coeficiente da reta. Se a eficiência for igual a 2, então há uma amplificação de 100% 

da quantidade inicial de cDNA a cada ciclo do PCR, mas valores entre 1.8 e 2.3 indicam uma 

boa eficiência do primer em questão. Todas as curvas mostraram amplificação proporcional 

dos transcritos. 

As quantificações dos transcritos alvos não podem ser utilizadas para as análises 

estatísticas em seu valor absoluto, devendo ser este valor comparado à quantificação de genes 

envolvidos em funções básicas necessárias para a manutenção da célula, os chamados 

housekeeping genes. Assim, os transcritos dos genes HPRT1 (gene da hipoxantina-guanina-
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fosforribosiltransferase), SDHA (gene do complexo succinato-desidrogenase subunidade A), 

HMBS (gene da hidroximetilbilano sintase) e GAPDH (gene da gliceraldeído-3-fosfato-

desidrogenase) foram então utilizados como os controles endógenos normalizadores das 

reações; e a expressão dos seguintes genes alvo C/EBPα, PPARγ2, e LPL foi determinada e 

analisada (para os dias 3 e 14 do processo de diferenciação adipogênica) pelo método de 

quantificação relativa em relação aos genes normalizadores. 

O programa geNorm v. 3.4 (www.medgen.ugent.be/genorm/), ferramenta 

desenvolvida para análise de dados de PCR em Tempo Real no Microsoft Excel, foi utilizado 

para determinar os genes normalizadores mais estáveis no conjunto de amostras de cDNA, e 

para calcular um fator de normalização (FN) da expressão gênica para cada uma das amostras 

utilizando os fatores de quantificação dos quatro endógenos. Os princípios das análises e 

cálculos feitos pelo programa geNorm estão descritos em Vandesompele e colaboradores 

(2002). Além disso, foi utilizada uma amostra referência, sintetizada a partir de cDNAs 

oriundos de um pool de RNAs de 3 indivíduos controle, extraídos nos dias 0 e 14 do processo 

de diferenciação adipogênica normal, sem adição de DMSO ou das drogas antipsicóticas para 

os cálculos de expressão relativa. 

Os valores de quantificação normalizados de cada amostra foram obtidos da seguinte 

maneira (modelo proposto por Pfaffl, 2001): 

- Cálculo do ΔCT: este valor é obtido subtraindo-se o valor de CT obtido para a amostra 

do valor do CT de uma amostra referência; 

- Cálculo do Q ou ΔΔCT: é o valor resultante da eficiência de cada par de primers que 

amplifica o transcrito em questão, elevado ao valor do ΔCT da amostra; 

http://www.medgen.ugent.be/genorm/
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- Valor de expressão normalizado final (Q/FN): obtido através da divisão do valor 

de Q pelo valor do fator de normalização gerado pelo programa geNorm. 

Para verificar a existência de uma diferença significativa nos níveis de expressão dos 

genes alvos entre os dias 3 e 14 do processo de diferenciação adipogênica, assim como entre o 

tratamento com DMSO e com os ASG clozapina e olanzapina em diferentes concentrações, foi 

aplicado o teste t bilateral pareado com correção de Welch (programa GraphPad); pelo qual 

valores de p<0.05 são considerados significativos. 

 

2.15.  COLORAÇÃO COM OIL RED E ESPECTROFOTOMETRIA PARA QUANTIFICAÇÃO DO 

CONTEÚDO LIPÍDICO 

Oil Red O é um corante vermelho específico para lipídios que pode ser utilizado para 

quantificar o acúmulo de triacilglicerídeos nas células. Assim, ele foi utilizado neste tarablho 

para quantificar adipogênese. Como o acúmulo de gotículas de lipídios ocorre somente em 

tempos tardios do processo de diferenciação adipogênica, a quantificação com marcação por 

coloração com Oil Red O foi realizada somente para as amostras que seguiram com o processo 

de diferenciação até o 14º dia. 

Rapidamente, as células foram plaqueadas em triplicatas para cada tratamento em 

placas de 12 poços; e uma vez atingido o estado de confluência as células foram submetidas ao 

processo de diferenciação adipogênica com ou sem as drogas em diferentes concentrações 

durante 7 dias, e 7 dias adicionais somente com meio adipogênico (sem drogas). Ao final deste 

período, as células foram lavadas com PBS, fixadas em paraformaldeído (Sigma) 4% durante 

30 minutos, e coradas com solução de Oil Red O (Sigma) 0.6% (60% isopropanol, 40% água) 

durante um período de 1h à temperatura ambiente. As células foram então lavadas 3x com 

60% de isopropanol para remover o excesso de corante não incorporado, e fotografadas em 
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diversos campos da placa de cultura. Em seguida, o corante incorporado nas células foi 

removido com uma solução de 4% Nonidet P-40 (Sigma) em isopropanol para posterior 

quantificação por espectrofotometria a 490 nm. Células-tronco mesenquimais (não 

diferenciadas) coradas com Oil Red O foram utilizadas como controle do experimento.  

 

2.16.  QUANTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO LIPÍDICO PELO MÉTODO ENZIMÁTICO 

 Alternativamente, o conteúdo lipídico das células foi quantificado utilizando-se um 

teste comercial fornecido pela Laborlab, por meio do qual as células após submetidas ao 

protocolo de diferenciação adipogênica durante período de 14 dias foram coletadas, 

centrifugadas, ressuspendidas em PBS e sonicadas para homogeneizar a suspensão celular, 

que é então incubada juntamente com lipases que quebram as moléculas lipídicas e permitem 

a quantificação dos níveis totais de triglicerídeos por espectrofotometria a 505 nm. 

 

2.17.  ANÁLISE DE PROLIFERAÇÃO CELULAR SOB TRATAMENTO COM ANTIPSICÓTICOS 

No intuito de averiguar se os antipsicóticos analisados influenciam as taxas de 

proliferação das células-tronco mesenquimais derivadas do tecido adiposo, foi realizada 

análise de proliferação celular. Para isto, 2 x 104 células viáveis/poço foram plaqueadas em 

triplicata em placas de 12 poços em meio de crescimento. Após 24h, quando foi verificada a 

adesão total das células, estas foram tratadas com meio de crescimento suplementado com 

clozapina (20 μM, 30 μM), olanzapina (20 μM, 40 μM, 100 μM), e haloperidol (20 μM, 40 μM) 

durante 48h, 72h e 96h. O tempo 0 (antes do início dos tratamentos) foi utilizado como 

controle normalizador da curva. Em cada tempo as células foram dissociadas em solução de 

tripsina-EDTA, ressuspendidas em PBS e contadas utilizando o citômetro de fluxo Guava 

EasyCyte Flow Cytometer (Guava Technologies), utilizando o software Guava ExpressPlus 2.0 

(Guava Technologies). 
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2.18.  MEDIDAS DE LIPOGÊNESE 

A incorporação da 2-deoxi-[3H] glicose (análogo da glicose marcado radioativamente 

que é transportada para o interior da célula através dos mesmos transportadores da glicose 

endógena; Kraegen et al., 1985) em lipídeos foi utilizada para medir lipogênese (Botion e 

Green, 1999).  

As taxas de captação de 2-deoxi-[3H] glicose pelos adipócitos isolados foram 

mensuradas na ausência (basal) e presença de insulina em concentração de 10 nM para efeito 

máximo. Para isso, foram utilizados adipócitos maduros de tecido adiposo subcutâneo 

(proveniente de cirurgias estéticas de lipoaspiração) dos indivíduos controle, os quais foram 

isolados e ressuspendidos em tampão Krebs Ringer buffer (concentração final de 

aproximadamente 5 x 105 células/mL). Fluoretina foi adicionado ao teste para inibição da 

captação da 2-deoxi-[3H] glicose, permitindo a determinação da incorporação inespecífica. Em 

seguida, cada suspensão celular (lipócrito de 10% = ~ 5x104 células) foi transferida para 

tubos de polipropileno contendo DMSO ou clozapina, olanzapina e haloperidol (40 μM e 100 

μM) e incubadas durante um período de 3h. Após este período, as células foram transferidas 

para novos tubos contendo ou não 10 nM de insulina e incubadas por 15 minutos a 37°C. Em 

seguida, foram adicionados 10 μL de 2-deoxi-[3H] glicose (concentração final de 0.4 mM e 0.05 

μCi/tubo), e após 3 minutos o transporte foi interrompido com a adição de 250 μL de 

fluoretina 0.3 mM (em tampão EHB e DMSO 0.05%) a 4°C. Para avaliação da taxa de captação, 

as células foram transferidas para tubos de cintilação contendo 3 mL de coquetel de cintilação 

para determinação da radioatividade, o qual foi aferida em contador beta (Tricarb 2100 TR, 

Packard Instruments). O cálculo do índice de captação de glicose in vitro foi feito 

considerando-se a radioatividade da 2-deoxi-[3H] glicose nas células e a concentração desse 

composto no meio de incubação. Os resultados foram expressos em pmol/cm2 de superfície 

celular. 
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2.19.  ANÁLISE DE TOXICIDADE CELULAR  

 A ação citotóxica dos antipsicóticos durante a lipogênese foi investigada utilizando o 

método colorimétrico de análise de viabilidade celular XTT (Cell Proliferation Kit II-XTT, 

Roche), seguindo as especificações do fabricante.  
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ABSTRACT 

Autism Spectrum Disorders (ASD) are common neurodevelopmental conditions with 

high phenotypic and genetic heterogeneity. Identification of common altered molecular 

pathways is important for understanding the disease pathophysiology and for devising more 

effective therapies. Dysregulation of molecular mechanisms that control protein synthesis, 

such as those involving PI3k/mTOR signaling, have been suggested to play an important role 

in ASD pathogenesis. Here, we used patient-derived Stem cells from Human Exfoliated 

Deciduous teeth (SHEDs) as a model system to test the hypothesis that non-syndromic ASD 

present altered regulation of PI3K/mTOR-linked molecular networks. Phosphorylation 

analysis of both mTORC1 (p-mTORS2448 and p-rpS6S235/236) and mTORC2 (p-AKTS473) cascade 

components in response to changes in fetal bovine serum concentration in the culture media 

suggested altered activity of both mTOR-associated complexes in SHEDs derived from 2 

idiopathic non-syndromic ASD patients (15% of our sample size). In addition, these cells 

showed an enhanced proliferative capacity at higher cell densities, which was not rescued by 

combined pharmacological inhibition of both PI3K and mTOR kinase activity. Altered rpS6 

phosphorylation patterns and enhanced proliferative capacity was also observed, although 

without concomitant changes in mTOR and AKT phosphorylation, in SHEDs from another 

non-syndromic ASD patient harboring an inverted duplication of chromosome 15q11-13 

region. Interestingly, dual inhibition of PI3K/mTOR was able to restore the increased 

proliferation of the cells from this patient. Altogether, our results suggest that: a) 

dysregulation in PI3K/mTOR networks play an important role in the pathogenesis of a 

subgroup of non-syndromic ASD; b) altered rpS6 activity may represent a convergence point 

for upstream pathways pathologically dysregulated in non-syndromic ASD patients; c) 

functional analysis of common molecular pathways is an interesting approach to study 
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genetically heterogeneous diseases, such as ASD; d) PI3K/mTOR pathway might be a 

promising target for therapeutic strategies in these cases. 

 

RESUMO 

 Os transtornos do espectro autista (TEA) são distúrbios comportamentais e do 

desenvolvimento caracterizados por uma alta heterogeneidade genética e fenotípica. A 

identificação de vias moleculares alteradas compartilhadas pelos pacientes é fundamental 

para a maior compreensão da patofisiologia dos TEA e para o desenvolvimento de medidas 

terapêuticas mais eficazes. Diversas evidências sugerem que a desregulação de mecanismos 

moleculares que regulam a síntese de proteínas, tais como os mecanismos que envolvem a via 

de sinalização PI3K/mTOR, apresentam um papel fundamental na patogênese dos TEA. Neste 

trabalho nós testamos a hipótese de pacientes com TEA não-sindrômico apresentam 

desregulação na via de sinalização PI3K-mTOR, utilizando como modelo células-tronco 

mesenquimais provenientes de polpa de dente decíduo (SHEDs) de pacientes e indivíduos 

controles. A análise do padrão de fosforilação de proteínas constituintes tanto da via mTORC1 

(p-mTORS2448 e p-rpS6S235/236) como mTORC2 (p-AKTS473) em resposta a diferentes 

concentrações de soro fetal bovino no meio de cultura sugeriu que SHEDs provenientes de 2 

dos pacientes com autismo idiopático (15% de nossa amostra de pacientes) apresentam 

atividade alterada de ambos os complexos mTOR. Além disso, estas células apresentaram 

maior capacidade proliferativa em condições de maior densidade celular, a qual não foi 

revertida com a inibição farmacológica concomitante da atividade das quinases PI3K e mTOR. 

Alteração o padrão de fosforilação da proteína rpS6 e aumento da capacidade proliferativa 

também foi observada (embora sem evidências de alterações concomitantes na fosforilação 

de mTOR e Akt) em SHEDs provenientes de um paciente com autismo não-sindrômico 



40 
 

 

portador de uma duplicação invertida da região cromossômica 15q11-13. É interessante 

notar que a proliferação aumentada observada nas células deste paciente foi corrigida com a 

inibição farmacológica concomitante de PI3K/mTOR. Juntos, nossos resultados sugerem que: 

a) a desregulação das redes moleculares que envolvem a via de sinalização PI3K-mTOR parece 

desempenhar um papel importante na patogênese de uma parcela significativa de pacientes 

com TEA não-sindrômico; b) alteração na atividade da proteína rpS6 parece representar um 

ponto de convergência entre vias de sinalização patologicamente alteradas em pacientes com 

TEA não-sindrômico; c) a análise funcional de vias de sinalização alteradas compartilhadas 

pelos pacientes é uma abordagem interessante para o estudo de doenças geneticamente 

heterogêneas como os TEA; d) a via PI3K/mTOR parece constituir um alvo promissor para o 

desenvolvimento de novas estratégias para terapêuticas nesses pacientes.  

 

 

1.  INTRODUCTION 

Autism Spectrum Disorders (ASD) are common complex neurodevelopmental 

conditions, with an estimated prevalence of approximately 1:100 (Harrington, 2010). Since no 

diagnostic biomarker has yet been identified, ASD are currently diagnosed on the basis of 

three core symptoms: impaired social interaction, communication deficits, and restricted, 

repetitive and stereotyped behaviors. In addition, several other features, such as intellectual 

impairments, epilepsy, hyperactivity, irritability and macrocephaly may also be reported in 

ASD patients (Zafeiriou et al., 2007).  

It is well established that genetic factors play a major role in the etiology of ASD, and 

the heritability has been estimated to be up to 90% (Muhle, 2004). An increasing number of 
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rare high-impact mutations has been identified in ASD patients and, to date, several genes 

have already been associated to these disorders, revealing high level of genetic heterogeneity 

(Betancur, 2011; Xu et al., 2012). In spite of these important advances, the majority of cases 

(~80%) still remain idiopathic, with unknown etiology, and little is known about the 

pathophysiology of non-syndromic ASD (Hampson et al., 2012).  

Identification of convergent molecular pathways involved in ASD can provide 

essential clues to understand the disease pathophysiology and to devise more effective 

therapies. In this regard, functional analyses of the genes already found to be mutated in ASD, 

especially those altered in monogenic syndromes with high prevalence of autism, have 

suggested that dysregulation of the molecular mechanisms that control protein synthesis at 

synapses, such as those involving the mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1) 

signaling pathway, may contribute to the clinical features of ASD. Mutations in upstream 

regulators or downstream effectors of PI3K-mTOR pathway, including mutations in 

TSC1/TSC2 (Tuberous Sclerosis syndrome), FMR1 (Fragile-X syndrome), PTEN (PTEN 

hamartoma tumor syndrome), NF1 (Neurofibromatosis type 1), and eIF4E  (non-syndromic 

autism), lead to an increased risk for ASD (Wiznitzer, 2004; Sharma et al., 2010; Kwon et al., 

2006; Dasgupta et al., 2005; Gipson et al., 2012; Neves-Pereira et al., 2009; Gkogkas et al., 

2012). In addition, although the molecular mechanisms linking MECP2 and mTOR pathway 

have not yet been established, mTOR signaling dysregulation has also been reported in a 

mouse model of Rett Syndrome, in which nearly all the patients meet the criteria for ASD 

(Ricciardi et al., 2011). 

mTOR is a serine/threonine-kinase that functions in two multiprotein complexes: 

mTORC1, which is sensitive to the drug rapamycin and regulates several cellular processes 

including protein synthesis and cell proliferation in a nutrient-sensitive manner; and mTORC2, 
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which is insensitive to acute rapamycin treatment but can be inhibited indirectly by chronic 

exposure to this drug, and regulates actin cytoskeleton, cell proliferation and survival in 

response to growth factors (reviewed in Laplante & Sabatini, 2012).  

It is interesting to mention that, in addition to mTORC1 networks, mTORC2 signaling 

alterations  have also been observed in neural progenitor cells of Tsc1+/- conditional knockout 

mice (Huang et al., 2008; Huang et al., 2009; Carson et al., 2012); and phosphorylation of AKT 

at Ser473 site, a direct target of mTORC2 activity (Sarbassov et al., 2005), has also been found 

to be altered in several mice models of syndromic autism (Ricciardi et al., 2011; Zhou et al., 

2009; Huang et al., 2008; Meikle et al., 2008; Sharma et al., 2010).   

Despite the increasing evidences suggesting the involvement of mTOR-linked 

pathways in the pathophysiology of ASD, to date functional studies addressing mTORC1 or 

mTORC2 signaling activity and regulation in non-syndromic ASD have not yet been published. 

Thus, in this study we have made use of cultured human exfoliated deciduous teeth stem cells 

(SHEDs) derived from patients with non-syndromic autism as a model system to investigate 

these open questions. 

SHEDs were chosen as the model system for several reasons. They do not require an 

invasive procedure to be isolated; once isolated they can be expanded in culture, constituting 

almost an unlimited source of patient material; they show the same early embryonic origin as 

neurons, and express neural progenitor markers; and they can differentiate toward 

functionally active neuron under appropriate conditions (Arthur et al., 2008). Furthermore, 

SHEDs express a variety of different signaling pathways (Griesi-Oliveira et al., 2013, 

manuscript submitted), and their culture conditions can be changed in order to analyze 

cellular behavior and cell signal transduction. 
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2.  RESULTS 

2.1) Dysregulation of mTOR/rpS6-associated signalings is shared by a subset of non-

syndromic ASD subjects  

Because PI3K-mTORC1 pathway functions as an environmental sensor of nutrient 

availability, we took advantage of the use of cultured SHEDs derived from patients with non-

syndromic autism and controls, and examined the status of mTORC1 activity in serum-

deprived (mTORC1 inhibition) and serum-stimulated (mTORC1 activation) cells. 

SHED samples derived from 13 patients and 8 age- and sex-matched controls were 

initially submitted to a serum starvation period of 48 hours and subsequently treated or not 

with FBS (20%) for 30min. Total protein lysates of all SHED samples were analyzed for the 

phosphorylation status of p-mTORS2448 (activated mTORC1 predominantly contains mTOR 

phosphorylated on Ser2448 site; Copp et al 2009) and p-rpS6S235/236, a ribosomal protein 

downstream of mTORC1, by western blotting.  

Under these experimental conditions, as expected, the phosphorylation levels of p-

mTORS2448 and p-rpS6S235/236 was greatly diminished in serum-deprived cells, and then 

reactivated in serum-stimulated cells (Figure 1A). In addition, variable changes in the 

phosphorylation levels of these proteins were observed in each of these conditions among 

samples, suggesting that mTORC1 signaling sensitivity to extracellular nutrient stimuli vary 

among individuals.  

Therefore, as a mean to verify the individual sensitivity of the mTORC1/rpS6 axis to 

nutrient availability, we then quantified in each cell sample the fold change in the levels of p-

mTORS2448 and p-rpS6S235/236 between the 20% FBS stimulated condition and the FBS-

deprived condition (Figure 1A). In doing so, we observed that SHEDs derived from 2 patients 
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(F2688 and F4289) showed a robust increase in the relative phosphorylation levels of the two 

mTORC1 cascade components, whereas 1 patient (F3078) showed increased relative levels of 

only p-rpS6S235/236 compared to controls. The greater fold change of p-mTORS2448 and p-

rpS6S235/236 were not due to overall difference in protein levels as total-mTOR and β-actin 

expression (used as loading controls) were indistinguishable between patients and controls. 

Increased sensitivity of rpS6 phosphorylation to extracellular nutrient status in these samples 

was validated by an ELISA-based colorimetric assay (Figure 1B).  
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Figure 1. mTORC1 signaling pathway analysis in SHEDs derived from patients with non-

syndromic autism and controls. Activation of p-mTORS2448 and p-rpS6S235/236 was analyzed in serum-

deprived (0% FBS) and serum-stimulated (20% FBS) cells. p-mTORS2448 levels were firstly quantified 

relative to loading control total-mTOR, and p-rpS6S235/236 levels were firstly quantified relative to 

loading control β-actin (western blot) or total-rpS6 (ELISA). These normalized values were then used to 

calculate the fold increase in the phosphorylation levels of these proteins in the 20% FBS condition over 

the FBS-deprived condition. (A) Western blot analysis of p-mTORS2448 (upper panel) and p-rpS6S235/236 

(middle panel). Band intensities were densitometrically evaluated. The bar graphs represent the fold 

increase in phosphorylation state of these proteins between serum-stimulated and serum-starved cells. 

Representative immunoblots are showed below the bar graphs. SHEDs derived from patients F2688 and 

F4289 showed greater fold change levels of p-mTORS2448 compared to other patients and to controls 

[average fold increase ± SD: 10 ± 0.3 in patients F2688 and F4289; 1.2 ± 1.3 in other patients (n=11); 

1.8 ±1.3 in controls (n=8), bottom panel]. SHEDs derived from patients F2688, F4289 and F3078 

showed greater fold change levels of p-rpS6S235/236 compared to other patients and to controls [average 

fold increase ± SD: 7.0 ± 5.8 in patients F2688, F4289 and F3078; 2.1 ± 0.7 in other patients (n=9); 2.5 

±0.7 in controls (n=7)]. Due to larger sample size, the results showed are not from samples that were 

necessarily loaded on the same gel; however, similar results were observed when control samples (n=4) 

and patients F2688, F4289 and F3078 were loaded on the same gel (data not shown). (B) ELISA 

quantification of p-rpS6S235/236 and total-rpS6 in SHEDs from controls (n=4) and patients F2688, F4289, 

F3078 and F6097. The bar graphs show the fold increase in phosphorylation state of this protein 

between serum-stimulated and serum-deprived cells. SHEDs derived from patients F2688, F4289 and 

F3078 showed a robust increase in the relative phosphorylation levels of p-rpS6S235/236 compared to 

controls and to patient F6097 (in which p-rpS6S235/236 phosphorylation patterns were observed to be 

similar to controls by our western blotting analysis) [average fold increase ± SD: 6.0 ± 1.3 in patients; 

2.7 ± 0.9 in controls (n=3)]. 
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These findings suggest altered mTORC1 activity in cells from patients F2688 and 

F4289. It is intriguing that under these conditions, the cells from patient F3078 showed 

increased changes in the phosphorylation state of p-rpS6S6S235/236 without concomitant 

increased changes in the phosphorylation state of p-mTORS2448 compared to controls. It has 

been previously proposed that p-rpS6S235/236 phosphorylation can also be mediated by 

another kinase, the ribosomal S6 kinase (RSK), downstream of the Ras-ERK signaling cascade 

(Roux et al., 2007; Chiang & Abraham, 2005). Thus, the enhanced p-rpS6S235/236 sensitivity to 

extracellular nutrient status observed in patient F3078 cells may be regulated in an mTOR-

independent manner. Alternatively, the observed results may be due to a complex feedback 

signaling that regulate activation of the mTOR-rpS6 axis. 

It is important to mention that when the cells from these three patients and from 

controls (n = 3) were maintained in growth medium (15% of FBS) without a prior step of 

serum starvation followed by serum stimulation, we did not observe any differences in the 

phosphorylation levels of p-mTORS2448 or p-rpS6S235/236 between patients and controls (Figure 

2A and 2B). These results suggest that alterations in mTOR/rpS6 activation in cultured ASD-

derived SHEDs were not observed in stable and favorable nutritional conditions, but instead, 

they were detected only when the cells were submitted to changes in the extracellular 

environment. 

Taken together, these results suggest that hypersensitivity of the signaling networks 

that control rpS6 activation in response to extracellular environmental changes can be 

observed in a significant number of cell samples from non-syndromic ASD patients (23% of 

our patient sample). 
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2.2) Altered mTORC2 activity is also observed in ASD patients with mTORC1 dysregulation  

Next, in order to investigate whether altered mTORC2 activity may also be found in 

non-syndromic ASD, we next monitored by western blot analysis the phosphorylation status 

of Akt at Ser473 site (p-AktS473), a direct target of mTORC2 activity. As conducted previously, 

all SHED samples were initially submitted to a serum starvation period of 48 hours and 

subsequently treated or not with FBS (20%) for 30min. Results are expressed as the fold 

increase in the levels of p-AktS473 between the 20% FBS stimulated and the FBS-deprived 

condition. 

Figure 2. mTORC1 signaling pathway analysis in SHEDs derived from patients with non-

syndromic autism and controls when the cells were cultured in stable and favorable nutritional 

conditions. Activation of p-mTORS2448 and p-rpS6S235/236 were analyzed in cells cultured in growth 

medium (15% FBS) by western blotting. Band intensities were densitometrically evaluated. Bar graphs 

represent the densitometric values of p-mTORS2448 normalized to total-mTOR (A), and p-rpS6S235/236 

normalized to β-actin (B). Representative immunoblots of these proteins are showed below the bar 

graphs. No significant differences in the levels of p-mTORS2448 and p-rpS6S235/236 were observed 

between patients and controls [average fold increase ± SD: 2.24 ± 0.4 in patients and 2.38 ± 0.4 in 

controls (n=3) for p-mTORS2448; 2.1 ± 0.4 in patients and 2.3 ± 0.2 in controls (n= 3) for p-rpS6S235/236].  



48 
 

 

Interestingly, we observed that SHEDs derived from the patients with hypersensitivity 

of p-mTORS2448 and p-rpS6S235/236 to extracellular cues, F2688 and F4289, also showed greater 

fold change levels of p-AktS473 compared to controls (Figure 3). In contrast, neither patient 

F3078’ cells nor cells from the other patients showed increased changes in the 

phosphorylation state of p-AktS473 compared to controls. 

Together, the results reported so far suggest that cells from patients F2688 and F4289 

show enhanced signaling activity through both mTOR-associated complexes. Although the 

importance of mTORC2 in neuronal function and the relationship between mTORC1 and 

mTORC2 signaling pathways are still poorly understood, recent evidences suggest that PI3K 

signaling activates mTORC2 kinase activity, which in turn may control cell proliferation 

through key regulators of cell-cycle progression (S-phase kinase- associated protein 2/cyclin-

dependent kinase inhibitor p27 axis) (Gan et al., 2011; Tato et al., 2011; Shanmugasundaram 

et al., 2012).  

 

  

 

 

 

 

 

Figure 3. mTORC2 activity in SHEDs derived from patients with non-syndromic autism and 

controls. mTORC2 activity was measured through the analysis of p-AktS473 phosphorylation in serum-

starved (0% FBS) and serum-stimulated (20% FBS) cells by western blotting. Band intensities were 

densitometrically evaluated. p-AktS473 levels were firstly quantified relative to loading control total-

Akt, and the normalized values obtained were then used to calculate the fold increase of normalized p-

AktS473 between the 20% FBS condition and the FBS-starved condition (bar graphs). Representative 

immunoblots are showed below the bar graphs. SHEDs derived from patients F2688 and F4289 

showed greater fold change values of p-AktS473 compared to other patients and to controls [average 

fold increase ± SD: 7.1 ± 3.3 in patients F2688 and F4289; 1.9 ± 0.8 in other patients (n=9); 2.3 ±1.2 in 

controls (n=4)].  
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2.3) mTOR/rpS6 dysregulation is associated to altered proliferative capacity of patient-

derived SHEDs  

Because mTOR/rpS6 networks have been linked to cell growth and cell proliferation, 

we next addressed whether the enhanced sensitivity of these networks to extracellular 

nutrients and growth factors availability in the three patients’ cells described above could 

modify their proliferative capacity in response to different FBS concentrations. For this 

purpose, we used SHEDs derived from these 3 patients (we named this group of patients 

subgroup 2: SG2), from 3 other patients with similar rpS6 phosphorylation patterns 

compared to controls (as suggested by our western blot and ELISA assays; which we named 

subgroup 1: SG1), and from 5 control individuals. All SHEDs analyzed were initially submitted 

to a serum starvation period of 48 hours, in order to synchronize cells in G0/G1 phase of the 

cell cycle, and then cultured in DMEM containing various FBS concentrations (0.5%, 5%, 10% 

and 20%) for the indicated times (Figure 4).   

Interestingly, we observed that SHEDs derived from patients with increased 

sensitivity of p-rpS6S235/236 to changes in extracellular stimuli (cells from SG2) could be clearly 

distinguished from the other patient samples analyzed (cells from SG1), which presented 

proliferation curves similar to those of the control group. Significant increases in cell 

proliferation (p<0.01) could be observed mainly at 120 hours and 144 hours of serum 

exposure, when cells achieve confluence. These results are in concordance with the enhanced 

p-rpS6 activity observed in SG2 cells, which may underlie the increased mitogenic response of 

these cells to FBS.  
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2.4) Inhibition of mTOR does not revert increased proliferative rates in patients with 

altered p-rpS6 activity  

In order to further address whether the enhanced proliferative rates observed in 

SHEDs from SG2 were related to altered mTOR signaling networks, we investigated the 

impact of rapamycin treatment on the proliferation curves of these cells, compared to the cells 

from 1 SG1’ patient and 3 controls.  

Figure 4. Proliferation curves of SHEDs derived from non-syndromic autism patients and controls. SHEDs 

were cultured in growth medium containing various FBS concentrations and were collected and 

counted at the indicated time points (48, 72, 96, 120 and 144 hours). Results are expressed as the fold 

increase in cell number relative to 0 hr. SHEDs from patients F2688, F4289, and F3078 (SG2) showed 

significant increased mitogenic response to FBS at later time points of the growth curves compared to 

the other patients (n=3) and to controls (n=5). Two-way ANOVA with Bonferroni post tests 

corrections were performed for statistical analysis ** p<0.01; ***p<0.001  
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As conducted previously, all the cells were initially submitted to a serum starvation 

period of 48 hours and subsequently cultured with FBS (20%) supplemented with either 

rapamycin (100 nM) or the vehicle (DMSO) for the indicated time points (Figure 5). Results 

show relative proliferative rates of treated compared to non-treated cells (vehicle only). It is 

noteworthy that under these experimental conditions neither cellular morphologic change 

nor cell death were noted, and the cells continued to proliferate, suggesting no effect on cell 

viability (data not shown).  

As expected, we observed that rapamycin elicited an inhibitory effect on the 

proliferation of the cells, and the proliferative rates over a 96 hours period were very similar 

between all ASD patients (from SG1 and SG2) and controls. However, when cultures achieved 

high cell densities (between 96hr-144hr of culture), the antiproliferative effects of rapamycin 

were significantly less effective (p<0.01) in SHEDs derived from SG2 compared to controls 

and to the cells from SG1 (which was included in the control group due to similar proliferative 

patterns compared to controls) (Figure 5). These results indicate that SG2 cells show 

relatively greater proliferative potential at higher cell densities (as also evidenced in Figure 4), 

and rapamycin treatment was unable to restore their proliferative rates to control levels 

under these circumstances. Together, the findings reported thus far suggest that the enhanced 

mTOR/rpS6 activity observed in cells from SG2 may overcome both rapamycin inhibitory 

effects and cell contact inhibition, allowing an increased cell proliferation at higher densities.  
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2.5) Dual inhibition of mTOR and PI3K activity reverts increased proliferative rates in 

patient with altered p-rpS6 without concomitant changes in mTOR phosphorylation 

The regulation of PI3K-mTOR networks is highly complex and involves several 

negative and positive feedback loops, as well as crosstalks between other signaling pathways 

such as Ras-ERK pathway. In this regard, it was previously reported that mTORC1 inhibition 

can lead to Ras-ERK activation through a PI3K-dependent negative feedback loop in human 

cancer (Carracedo et al., 2008). Therefore, it has been suggested that targeting the same 

pathway at different points or targeting different pathways simultaneously may be a more 

efficient therapeutic approach for patients with dysregulation in these signaling pathways. 

Figure 5. Effect of rapamycin treatment on the proliferative rates of cultured SHEDs derived 

from non-syndromic autism patients with increased mitogenic response to FBS and controls. 

SHEDs were cultured in growth medium (20% FBS) supplemented with either 100 nM rapamycin or 

the vehicle for the indicated time points (48, 96, and 144 hours). Bar graph represents the proliferative 

rates of rapamycin-treated relative to non-treated cells (vehicle only). The antiproliferative effects of 

rapamycin between 96hr-144hr treatment were significantly less effective in SHEDs derived from SG2 

(green bar) compared to controls (gray bar, n=4). Two-way ANOVA with Bonferroni post tests 

corrections were performed for statistical analysis. ** p<0.01  
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Thus, in order to address whether combined inhibition of mTOR and PI3K would be 

more effective in rescuing the enhanced proliferation of the cells from SG2 at higher densities, 

we performed the same proliferative curves as described before, except that the cells were 

treated with both rapamycin (100 nM) and the PI3K inhibitor wortmannin (100 μM). Under 

these conditions, although we have observed a slight synergistic effect of dual PI3K/mTOR 

inhibition on the proliferation rates of the cells from patients F2688 and F4289, the presence 

of both inhibitors was still unable to restore the elevated proliferation of these cells at higher 

densities (Figure 6). These results suggest that mTOR signaling to its downstream effectors 

may mainly control the enhanced proliferative rates of these cells at high densities, as the 

inhibition of an upstream kinase of the pathway did not exert a significant effect on the cells’ 

behavior.  

 In contrast, combined inhibition of PI3K and mTOR in cells from patient F3078 led to 

an even stronger inhibition of cell proliferation at higher cell densities compared to controls 

(Figure 6). Although we cannot discard the involvement of mTOR activity dysregulation in 

this patient, these results suggest that the altered rpS6 phosphorylation patterns and the 

enhanced proliferative capacity observed in F3078’ cells may be mediated largely via PI3K-

dependent signaling, in a mechanism distinct from the one present in patients F2688 and 

F4289’ cells. 
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2.6) Disrupted PI3K/mTOR signalings in ASD SHEDs is not associated with a specific 

genetic architecture  

Conventional karyotyping and CNV analysis (Autism Salsa MLPA kit P343 or array 

comparative genomic hybridization - aCGH - analysis) did not reveal any genomic aberrations 

in patients F2688 and F4289 and, therefore, they remain idiopathic. In contrast, patient F3078 

was found to present an inverted duplication that include the short arm (which forms a 

marker chromosome) and the proximal segment of the long arm that extends until q13.3 

region of chromosome 15, forming a pseudodicentric chromosome (Moreira et al., personal 

Figure 6. Effect of rapamycin and wortmannin treatment on the proliferative rates of SHEDs derived 

from non-syndromic autism patients with increased mitogenic response to FBS and controls. SHEDs 

were cultured in growth medium (20% FBS) supplemented with either 100 nM rapamycin plus 

wortmannin 100 μM, or the vehicle for the indicated time points (48, 96, and 144 hours). Bar graphs 

show the proliferative rates of treated relative to non-treated cells (vehicle only). The 

antiproliferative effects of both inhibitors between 96hr-144hr treatment continued to be 

significantly less effective in SHEDs derived from patients F2688 and F4289. In contrast, the 

combined treatment with PI3K/mTOR inhibitors in SHEDs derived from patient F3078 exerted an 

even stronger inhibition of cell proliferation at higher cell densities (between 96hr-144hr) compared 

to controls. Two-way ANOVA with Bonferroni post tests corrections were performed for statistical 

analysis.** p<0.01  
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communication) (Table 1). Copy number variations (CNVs) of this region have been 

consistently identified in ASD patients, and it includes several important genes for neural 

function, such as GABRB3 (gamma-aminobutyric acid A receptor, beta 3), CYFIP1 

(cytoplasmic FMR1 interacting protein 1), UBE3A (ubiquitin protein ligase E3A) and CHRNA7 

(cholinergic receptor, nicotinic, alpha 7) (UCSC genome browser), which may contribute to 

ASD phenotype in this patients as well as in other patients harboring this chromosome 

aberration.  

Interestingly, in our patient sample we identified another subject (F6097) with an 

inverted duplication of the same chromosomal region (15q11-q13) who did not show altered 

mTOR/rpS6 phosphorylation patterns in response to changes in extracellular nutrient 

availability (Figure 1A and 1B). These results suggest that this ‘inverted duplication 

chromosome 15’ may not account alone for the different regulation of p-rpS6S235/236 and the 

different behavior of the cells from patient F3078 under pharmacological inhibition of PI3K 

and mTOR. It is possible that this patient harbors a second-site mutation that contributes to 

the observed cellular and biochemical phenotypes, which is in keeping with the two-hit model 

for ASD (Leblond et al., 2012).  

 

 

3.  DISCUSSION 

Currently, available treatments for ASD are not based upon a specific understanding of 

the causes of the disease in each patient and are, commonly, inadequate. These treatments can 

only alleviate specific symptoms such as repetitive and stereotypic behavior, hyperactivity, 

irritability, and aggression, but do not lead to significant improvements of social impairments 

(Huffman et al., 2011; Nazeer, 2011). In addition, besides being inefficient, the treatments can 
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be associated with significant undesirable side effects, such as weight gain and sedation 

(McPheeters et al., 2011; Warren et al., 2011). Thus, identifying convergent pathogenic 

mechanisms underlying ASD pathophysiology represents a crucial step to pave the way for 

more specific and efficient therapeutic interventions. 

In this study we presented evidence for altered activity of both mTORC1 and mTORC2 

signaling pathways in response to changes in extracellular environment in SHEDs derived 

from 2 patients with idiopathic non-syndromic autism (15% of our sample size). Consistent 

with this view, these cells showed enhanced proliferative capacity in response to FBS and 

altered growth response to prolonged rapamycin treatment compared to control SHEDs. In 

addition, even the combined inhibition of PI3K and mTOR activity showed to be inefficient to 

rescue enhanced proliferative rates of these cells to control levels.  

We also reported evidence for increased p-rpS6S235/236 phosphorylation patterns and 

enhanced proliferative capacity in SHEDs from one patient with non-syndromic autism that 

harbor a complex chromosomal rearrangement involving 15q11-13 region. However, 

evidence for dysregulated mTORC1 or mTORC2 pathways in these cells could not be observed 

in our western blot analysis and, intriguingly, their enhanced proliferation rates were 

restored after co-administration of mTOR and PI3K inhibitors. Thus, although the 

mechanisms by which altered p-rpS6S235/236 activation and cellular proliferation are regulated 

in these cells are not yet understood, i.e. whether they involve mTOR-independent and ERK-

dependent pathways, our results suggest that enhanced PI3K signaling may play an important 

role in this scenario.  

Together, our results suggest that altered rpS6 activity may represent a convergence 

point for upstream pathways pathologically dysregulated in non-syndromic ASD patients. 

Phosphorylation of p-rpS6S235/236 has been shown to regulate the affinity of rpS6 for the 7-

methylguanosine cap complex, the efficiency of the recruitment of ribosomes to mRNAs and, 
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therefore, mRNA translation (Roux et al., 2007). Protein synthesis drives several essential 

cellular processes such as cell growth and proliferation, synapse formation and plasticity; and 

a large body of evidence suggests that altered translational control may lead to abnormal 

synaptic function and neuronal connectivity in ASD (Kelleher III & Bear, 2008; Auerbach et al., 

2012; Gkogkas et al., 2012).  

On this basis, it is possible that protein synthesis can be altered in the three patients 

with hypersensitive signaling networks that regulate rpS6 activity (SG2), and that it may 

account for the increased proliferation rates of these cells. Currently, we are performing 

follow-up experiments to address this important issue. Furthermore, it might be hypothesized 

that the enhanced proliferation capacity at high cell densities, observed in SHEDs from SG2, 

may also be observed in neuronal cell types, and that altered proliferation of these cells 

during development may contribute to ASD phenotype. It would be interesting to know 

whether these patients showed macrocephaly in early postnatal periods, but, unfortunately, 

this correlation could not be established due to lack of data about their head circumferences 

at these developmental stages.  

Rapamycin treatment has shown to be capable of reversing part of the neurological 

abnormalities in animal’s models of syndromic forms of ASD, even when treatment was 

initiated in adult mice (Ehninger et al., 2008; Meike et al., 2008; Zhou et al., 2009). Herein, 

rapamycin treatment as a single agent was unable to completely restore the enhanced cell 

proliferation observed in cells from SG2. However, the combined administration of 

PI3K/mTOR inhibitors rescued the abnormal proliferation phenotype in cells from patient 

F3078, which was not observed in cells from the other two patients from SG2. These results 

suggest that combined targeting of cellular pathways involved in ASD may represent a 

promising therapeutic approach for an important portion of patients. In regard to cells from 

patients F2688 and F4289, it would be interesting to test the combination of rapamycin (or 
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other drugs that target mTOR and does not elicit undesirable side effects) with other agents 

rather than wortmannin. Alternatively, our data suggest that rpS6-targeting treatments may 

represent a potential therapeutic strategy for these patients. Together, our findings could 

have important therapeutic implications to some of these ASD patients.  

It is also noteworthy that, as described in Table 1, these three patients (SG2), who 

seem to some extent share overlapping pathophysiological mechanisms, show variable levels 

of cognitive impairments. Although research on animal models of syndromic autism has 

suggested that dysregulated PI3K/mTOR signalings may contribute to the majority of their 

neurological defects, our results suggest that other genetic and environmental modifier 

factors may also play a role in cognitive development in these patients.  

Finally, our results are in accordance with previous studies that suggest that the 

molecular pathomechanisms observed in ASD and related disorders are not only neuron-

specific and can also be observed in non-neuronal tissues (Hoeffer et al., 2012). Our findings 

suggest that SHEDs can be used as an alternative patient material source to study disease 

pathophysiology and to refine treatment approaches for individual patients. 

 

 

4. EXPERIMENTAL PROCEDURES 

4.1) Subjects and clinical features 

Exfoliated deciduous teeth stem cells (SHEDs) from 13 non-syndromic ASD male 

patients (ages 6 to 10 years old) and 8 age- and sex-matched control subjects were obtained 

according to previously published protocols (Kerkis et al., 2006) after signed informed 

consent by the parents or legal guardians. All patients included in this study are from Human 

Genome Research Center (University of Sao Paulo), and were diagnosed according to the 
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criteria defined in DSM-IV-TR. Table 1 summarizes clinical and molecular features of these 

patients. Fragile X Syndrome was excluded in all patients.  

 

 

4.2) Cell culture 

Primary SHEDs were grown in mesenchymal stem cell growth medium (DMEM F12 - 

high glucose with L-glutamine, supplemented with 15% fetal bovine serum, 1% 

penicillin/streptomycin, and 1% MEM Non-essential amino acids [Invitrogen, Carlsbad, CA, 

USA]), cultured in 5% CO2 incubator at 37°C. Cells were passaged when the monolayer 

reached approximately 80% confluence by cell trypsinization.  
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4.3) Cell treatment for mTOR signaling pathway analysis, Cell Lysis, 

and Immunoblotting 

 To investigate whether mTOR signaling is dysregulated in patients with nonsyndromic 

ASD, we sought to test the sensitivity of this pathway to changes in extracellular nutrient 

availability by culturing the SHEDs from patients and controls in serum-free and serum-rich 

media. SHED samples were initially cultured in serum-free DMEM-F12 during 48 hours, and 

subsequently stimulated or not with 20% fetal bovine serum (FBS) for 30 min prior to protein 

extraction. Serum starvation was performed in order to both inhibit mTORC1 activation and 

reduce confounding variables due to cell cycle desynchronization, and FBS treatment was 

then conducted to activate mTORC1 signaling.  

 To investigate whether dysregulated mTOR signaling in ASD patients would be 

observed in favorable environmental conditions, SHED samples were plated and cultured 

until semi-confluence in DMEM-F12 supplemented with 15% FBS.  

 Total protein lysates from each condition were obtained using Ripa Buffer (1% Igepal, 

0.5% SDS, 0.5% DOC, in 50 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl and 1 mM EDTA) containing protease 

and phosphatase inhibitor cocktails (Sigma-Aldrich). Protein concentration was determined 

using the bicinchoninic acid (BCA) assay kit according to manufacturer’s specifications (Bio 

Agency).  

 20-25 μg of total cell lysates were boiled in SDS sample buffer, and separated by 8% 

(for mTOR and Akt labeling) or 15% (for rpS6 labeling) sodium dodecyl sulfate-

polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) and blotted onto nitrocellulose membranes 

(Amersham). Membranes were then blocked for 1 hour in 5% skimmed milk-TBST-solution 

(137 mM Sodium Chloride, 20 mM Tris-HCl pH7.5, 0.1% Tween-20), and then incubated 
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overnight at 4°C with the following primary antibodies diluted in TBST-5% BSA (bovine 

serum albumin, Sigma-Aldrich) solution: anti-phospho AKTSer473 (#9271), anti-phospho 

mTORSer2448 (#2971), anti-phospho rpS6Ser235/236 (#4858); and anti-Akt (#4691), anti-mTOR 

(#4512), B-actin for loading control (all antibodies were purchased from Cell Signaling 

Technologies, except B-actin which was purchased from Sigma). After that, membranes were 

successively washed (4x10 min; TBST) and then incubated with anti-mouse IgG-HRP or anti-

rabbit IgG-HRP secondary antibodies (Cell Signaling Technologies) for 1 hour at room 

temperature. Subsequently, membranes were washed again (4x10 min; TBST) and labeling 

detection was performed using enhanced chemiluminescence detection system (ECL-PLUS - 

Amersham). Images were captured using X-Ray films (Amersham).  

The intensity of the bands was determined by densitometry using NIH ImageJ 

software (http://rsbweb.nih.gov/ij/). p-AKTS473 and p-mTORS2448 protein levels were 

quantified and normalized to the corresponding total AKT and total mTOR levels respectively. 

p-rpS6S235/236 protein levels were quantified and normalized to the corresponding β-actin 

levels. Subsequently, to analyze the changes in phosphorylation status of these proteins in 

cells cultured in different serum levels, the normalized values obtained were used to calculate 

the fold-change in phosphorylation state of each protein in FBS-stimulated over FBS–starved 

conditions [for example, the ratio of (p-mTORS2448/total-mTOR in serum-stimulated 

condition) to (p-mTORS2448/total-mTOR in serum-starved condition)]. 

 

4.4) ELISA assay 

The PathScan® Phospho-rpS6 (Ser235/236) and Total-rpS6 Sandwich ELISA Kit (Cell 

Signaling Technology) were performed with 10 μg of the same total lysates used in western 

blotting according to the manufacturer’s recommendation. The colorimetric reactions were 

http://rsbweb.nih.gov/ij/
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measured using an automated ELISA reader. To analyze the sensitivity of p-rpS6S235/236 to 

extracellular stimuli in each individual we performed as described above. Data are presented 

as the mean ± standard deviation (SD) only for the control group (n = 4), which has been 

compared to each patient individually.  

 

4.5) Cell Proliferation Assay and Pharmacological Treatment 

SHEDs proliferation in response to different FBS concentrations was performed as 

follow: a density of 5,000 cells/cm2 was plated to each well of a 12-well flat bottom plate 

(Corning) in mesenchymal stem cell growth medium. After 24 hours, when total cell adhesion 

was verified, the cells were serum-starved for 48 hours in DMEM-F12 without FBS. After this 

period (considered as the initial time point T0), the starvation medium was substituted for 

medium containing different concentrations of FBS (0.5%, 5%, 10% or 20%). All the cells 

were trypsinized and counted after 0, 48, 72, 96, 120 and 144 hours of treatment. Results are 

expressed as the fold increase in cell number relative to 0 hr. 

To address the effects of mTOR and PI3K inhibitors on SHEDs proliferation, we 

performed as described above, except that 48 hours after starvation the medium was changed 

for mesenchymal stem cell growth medium (15% FBS) supplemented with DMSO (vehicle), or 

rapamycin 100 nM, or rapamycin 100 nM plus wortmannin 100 μM. Cells were trypsinized 

and counted after 0, 48, 96 and 144 hours of treatment using Guava EasyCyte Flow Cytometer 

(Guava Technologies). Results are expressed as the fold change relative to the respective 

untreated cells. All the experiments were performed in triplicate. 
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4.7) Statistical analysis 

 For proliferation assay two-way ANOVA with a Bonferroni multiple comparison post-

hoc t-test was performed to determine significance using Prism software (version 5.0, 

GraphPad). Significant levels were noted as follows: ** p < 0.01, and *** p < 0.001. 
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RESUMO 

 Ganho de peso e as anormalidades metabólicas são efeitos colaterais importantes 

associados com o uso de diversos antipsicóticos de segunda geração (ASG). O tecido adiposo 

tem sido sugerido como um alvo direto dos ASG envolvido no desenvolvimento desses efeitos 

adversos. Estudos recentes, principalmente utilizando células murinas, têm sugerido que os 

ASG aumentam tanto a adipogênese de pré-adipócitos, como o acúmulo de lipídios em 

adipócitos maduros, sugerindo um envolvimento direto do tecido adiposo no 

desenvolvimento destes efeitos colaterais. No entanto, poucos estudos foram realizados 

comparando os efeitos de antipsicóticos com diferentes propensões a induzir o ganho de peso 

em modelos humanos de neoformação e metabolismo do tecido adiposo branco in vitro. Desta 

maneira, o presente estudo teve como objetivo investigar os efeitos de antipsicóticos 

fortemente associados com o ganho de peso, como os ASG clozapina e olanzapina, assim como 

antipsicóticos com baixa associação com a indução de aumento de peso, como o ASG 

ziprasidona e o antipsicótico clássico (de primeira geração) haloperidol, tanto na proliferação 

e diferenciação adipogênica de células-tronco derivadas de tecido adiposo humano (ADSCs) 

como na lipogênese de adipócitos humanos maduros. Enquanto ziprasidona induziu alta taxa 

de morte celular durante a adipogênese e não pôde ser investigada nos ensaios posteriores, 

nós observamos que tanto clozapina e olanzapina, como haloperidol apresentaram um 

pequeno efeito estimulatório sobre a assinatura transcricional de adipogênese das ADSCs. No 

entanto, estas alterações na assinatura transcricional não se refletiram em um aumento 

significativo do acúmulo de triglicerídeos nos adipócitos diferenciados. Nossos dados também 

mostram que os três antipsicóticos analisados apresentaram um efeito inibitório sobre as 

taxas de proliferação celular das ADSCs indiferenciadas. Com relação ao metabolismo de 

adipócitos maduros, nós observamos que olanzapina, em sua maior concentração testada, 

inibiu levemente o processo de lipogênese estimulada por insulina, e haloperidol exerceu o 
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maior efeito inibitório no processo lipogênico, tanto em nível basal como estimulado com 

insulina. Em resumo, nossos resultados sugerem que um efeito direto na biologia do tecido 

adiposo não seja o principal mecanismo pelo qual estas ASGs induzem distúrbios metabólicos 

em humanos. Por outro lado, a diminuição da capacidade lipogênica mediada por haloperidol 

pode ser um possível mecanismo contribuindo para sua menor propensão a induzir efeitos 

metabólicos. 
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CAPÍTULO V – DISCUSSÃO GERAL E CONCLUSÕES 

 Neste trabalho foi inicialmente investigado se pacientes com autismo não-sindrômico 

compartilham alterações na via de sinalização PI3K-mTOR, a qual está envolvida em diversos 

aspectos do desenvolvimento neuronal, formação, maturação e funcionamento das sinapses, 

assim como com a patofisiologia de síndromes monogênicas que apresentam alta prevalência 

de TEA em seu quadro clínico.  

Como modelo experimental foram utilizadas culturas de células-tronco mesenquimais 

provenientes de polpa de dente decíduo (SHEDs) de pacientes e controles.  

O cultivo das SHEDs em meios de cultura com diferentes estímulos nutricionais após 

período de carenciamento mostrou que aproximadamente 20% dos pacientes analisados 

(F2688, F4289 e F3078 – SG2) apresentaram maior sensibilidade da proteína ribossomal rpS6, 

dowstream das vias de sinalização PI3K-mTOR e Ras-ERK, à presença de nutrientes e fatores 

de crescimento extracelulares. Ainda, foi observado aumento da capacidade proliferativa das 

células desses pacientes (SG2) quando comparadas com as células controles, sobretudo 

quando as células dos pacientes são cultivadas em alta densidade.. Os TEA frequentemente 

envolvem supercrescimento de algumas regiões do cérebro, como o córtex pré-frontal, 

durante os primeiros anos de vida devido, entre outro motivos, a um número excessivo de 

neurônios (Courchesne et al., 2011). Nossos dados sugerem que a atividade anormal de vias 

de sinalização que controlam a proteína rpS6 pode estar diretamente relacionada a esta 

desregulação da proliferação celular,e apoiam a hipótese de que o controle inadequado da 

proliferação celular durante o desenvolvimento contribui para as anormalidades observadas 

em pelo menos uma parcela dos pacientes. 
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Os resultados aqui obtidos sugerem também que a triagem inicial de moléculas 

downstream de vias de sinalização celular, moléculas estas que constituem pontos 

convergentes de diferentes vias, pode possibilitar a identificação de alterações funcionais 

presentes em um número maior de pacientes, mesmo que estes pacientes apresentem 

diferentes causas etiológicas primárias. Ainda, tais moléculas podem servir como importantes 

alvos terapêuticos no tratamento desses pacientes. 

Contudo, é evidente que o entendimento mais aprimorado das vias biológicas 

comprometidas nos pacientes requer a análise de moléculas upstream destas vias. Isto foi 

observado neste trabalho uma vez que apenas dois dos três pacientes com alteração na 

atividade de rpS6 (F2688 e F4289) compartilham alteração em mTOR (evidências indicam 

alteração tanto em mTORC1 como em mTORC2). A compreensão das vias de sinalização 

alteradas é também muito importante para a escolha de medidas terapêuticas mais 

apropriadas que visam modular especificamente tais vias de sinalização nos pacientes.  

A modulação da capacidade proliferativa aumentada nas SHEDs provenientes do 

paciente F3078 por meio do uso de inibidores das quinases PI3K e mTOR sugere a adequação 

da utilização destas células para o estudo da ação de fármacos sobre o comportamento celular 

alterado, assim como para a triagem de drogas que agem sobre vias de sinalização  alteradas 

nos pacientes. Isto sugere que as SHEDs constituem um sistema-modelo bastante atrativo 

para farmacologia dos TEA. 

É interessante comentar que, embora grande parte dos tratamentos farmacológicos 

para os TEA não seja fundamentada nos mecanismos moleculares e celulares envolvidos na 

patofisiologia destes transtornos, e muitos pacientes se mostram não responsivos a 

determinados tratamentos, as drogas antipsicóticas atípicas como as utilizadas neste trabalho 

influenciam no funcionamento das vias PI3K-AKT e MAPKs (revisado por Hunsberger et al., 
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2009). Desta maneira, seria interessante investigar a eficácia terapêutica desses 

psicofármacos em grupos de pacientes com e sem alterações nessas vias de sinalização na 

tentativa de verificar se existe alguma relação entre esses fatores.  

 Efeitos adversos importantes dos psicofármacos atualmente utilizados para o 

tratamento dos pacientes com TEA são o ganho de peso e os distúrbios metabólicos 

associados. Na tentativa de desvendar mecanismos subjacentes a esses efeitos metabólicos, a 

segunda parte deste trabalho investigou se a ação direta de antipsicóticos sobre o tecido 

adiposo poderia contribuir para o desenvolvimento desses efeitos adversos. Foram utilizados 

como modelos células-tronco mesenquimais (ADSCs) e adipócitos maduros extraídos de 

tecido adiposo subcutâneo (ADSCs) de indivíduos controles, as quais são capazes de se 

diferenciar em adipócitos maduros quando estimuladas adequadamente. Os resultados 

obtidos mostraram que, ao contrário do que havia sido observado em modelos animais, os 

antipsicóticos de segunda geração analisados (clozapina e olanzapina, que conferem maior 

risco de ganho ponderal) não exercem um efeito significativo sobre a proliferação, a 

diferenciação, e o metabolismo do tecido adiposo humano in vitro. Como consequência, esses 

resultados sugerem que essas drogas devem agir primariamente sobre sistemas centrais que 

regulam o peso e o metabolismo. Esses dados ilustram também a importância do 

desenvolvimento de modelos experimentais adequados para investir os mecanismos pelos 

quais estes psicofármacos atuam no SNC, o que pode levar ao desenvolvimento de 

tratamentos psicoterápicos que não elicitam tais efeitos metabólicos nocivos. 

 Dessa forma, com o desenvolvimento deste trabalho concluímos que: 

1. O estudo de vias de sinalização celular constitui uma abordagem importante para 

o melhor entendimento da patofisiologia de doenças com grande heterogeneidade 
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genética como os TEA, uma vez que mecanismos patofisiológicos comuns podem 

ser compartilhados pelos pacientes. 

2. Alterações nas vias de sinalização PI3K-mTOR parecem contribuir para a 

patofisiologia de pelo menos uma parcela dos pacientes com TEA não-sindrômico. 

3. O estudo da atividade da proteína rpS6 pode servir como um método de triagem 

inicial dos pacientes, possibilitando a identificação de um número maior de 

pacientes que apresentam alterações em vias de sinalização associadas à  PI3K. 

Contudo, o estudo subsequente de vias upstream deve ser conduzido nos pacientes 

que apresentarem alterações em rpS6 na tentativa de se desvendas quais vias de 

sinalização estão de fato comprometidas.  

4. Os mecanismos moleculares observados nos TEA parecem não ser restritos às 

células nervosas, podendo ser observados também em outros tipos celulares. As 

SHEDs parecem constituir uma fonte alternativa de material de pacientes 

propicias para o estudo da patofisiologia de doenças geneticamente heterogêneas, 

e para o estudo de estratégias terapêuticas para os pacientes. 

5. A ação direta sobre o tecido adiposo de antipsicóticos de segunda geração (como a 

olanzapina e a clozapina) parece não constituir um mecanismo importante 

associado ao ganho de peso e às alterações metabólicas apresentadas pelos 

pacientes tratados com tais fármacos. 
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RESUMO 

Os transtornos do espectro autista (TEA) são distúrbios neuropsiquiátricos bastante 

comuns, graves, e que propiciam grande impacto social e financeiro. A identificação de vias 

moleculares e processos celulares alterados que são compartilhados pelos pacientes, mesmo 

que estes apresentem causas etiológicas distintas, pode contribuir de forma significativa para 

o entendimento de sua patofisiologia desses transtornos. Ainda, a identificação destas vias 

pode propiciar o desenvolvimento de abordagens terapêuticas mais eficientes, uma vez que o 

uso de medicamentos nos TEA ainda é inadequado, envolvendo baixa melhora funcional e 

diversos efeitos colaterais, como o ganho excessivo de peso e anormalidades metabólicas 

associadas. Neste trabalho, selecionamos como uma primeira abordagem o estudo da via de 

sinalização PI3K-mTOR em pacientes com TEA não-sindrômico, via esta envolvida com 

diversos aspectos do desenvolvimento e funcionamento neuronal, assim como com a 

patofisiologia de síndromes monogênicas que apresentam alta prevalência de TEA em seu 

quadro clínico. Foram utilizadas como modelo experimental in vitro células-tronco 

mesenquimais provenientes de polpa de dente decíduo (SHEDs) de pacientes e indivíduos 

controles. Os resultados aqui obtidos sugerem a importância da desregulação da via 

PI3K/mTOR na patofisiologia de uma parcela importante dos casos de TEA não-sindrômico. 

Ainda, observamos que as células dos pacientes com alterações nessa via de sinalização 

apresentam maior capacidade proliferativa, e que a modulação deste fenótipo alterado por 

meio do uso concomitante de inibidores de PI3K e mTOR nas células de um destes pacientes 

sugere esta via como um alvo promissor para o desenvolvimento de novas abordagens 

terapêuticas para estes pacientes. Em seguida, na tentativa de desvendar os mecanismos 

subjacentes aos efeitos metabólicos adversos associados com o uso de antipsicóticos 

prescritos para o tratamento de pacientes com TEA, investigamos os efeitos destes 

psicofármacos sobre a biologia do tecido adiposo humano. Foram utilizadas como modelos in 
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vitro células-tronco (ADSCs) e adipócitos maduros derivados de tecido adiposo humano de 

indivíduos controles. Os resultados obtidos sugerem que a ação direta dos antipsicóticos com 

alta propensão ao ganho de peso (como a olanzapina e a clozapina) sobre a proliferação, 

diferenciação, e o metabolismo do tecido adiposo humano parece não constituir um 

mecanismo importante associado ao ganho de peso apresentado pelos pacientes, e que a ação 

desses medicamentos sobre os sistemas centrais que regulam o peso e o metabolismo deve 

ser o mecanismo principal levando aos efeitos metabólicos adversos. Juntos, os resultados 

gerados neste trabalho podem, de certa forma, contribuir para da farmacoterapia dos TEA. 

 

 

ABSTRACT 

Autism spectrum disorders (ASD) are common neuropsypchiatric disorders, which 

has serious social and economic impacts. Identification of common molecular and cellular 

processes altered in patients, despite the underlying genetic heterogeneity, can contribute 

significantly to our understanding of the disease pathophysiology and can help to develop 

more effective treatments, since available pharmacotherapy for ASD is inefficient and 

frequently associated with adverse side effects, such as weight gain and metabolic 

disturbances. Here, we used patient-derived Stem cells from Human Exfoliated Deciduous 

teeth (SHEDs) as an intro model system to investigate whether non-syndromic ASD patients 

show altered regulation of PI3K/mTOR signaling pathway, which is involved in multiple 

aspects of neuronal development and physiology, and in the pathogenesis of monogenic 

syndromes that share features with ASD. Our results suggest that dysregulation of 

PI3K/mTOR-linked networks play an important role in the pathogenesis of a subgroup of non-

syndromic ASD. In addition, we found enhanced proliferative capacity in cells with altered 
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PI3K/mTOR activity, which was rescued in one of these patients through combined 

pharmacological inhibition of both PI3K and mTOR kinase activity, suggesting that PI3K-

mTOR signaling is a promising target for the development of new therapeutic approaches for 

these individuals. Next, in an attempt to better understand the mechanisms underlying the 

metabolic side effects of the antipsychotics prescribed for ASD treatment, we investigated the 

effects of some of these drugs on the biology of human adipose tissue using as in vitro model 

systems human adipose-derived stem cells (ADSCs) and mature adipocytes. Our results 

suggest that a direct and potent effect of antipsychotics with high weight gain liability (such as 

clozapine and olanzapine) on cell proliferation, differentiation, and metabolism of human 

adipose tissue is not an important mechanism by which these drugs induce metabolic 

disturbances. Consequently, our results suggest that these side effects may mainly reflect the 

action of these drugs on central pathways involved in weight control and metabolism. 

Together, our results can, to some extent, contribute to improving pharmacotherapy of ASD. 
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