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Resumo 

 

 

Neste trabalho utilizamos diferentes abordagens para o estudo de genes 

associados com desenvolvimento e funcionamento do SNC assim como com doenças 

neurológicas: 1) uma das abordagens consistiu na identificação do alelo associado a 

uma forma de retardo mental sindrômico com herança recessiva ligada ao 

cromossomo X, síndrome de Snyder-Robinson, em uma família Brasileira. Utilizando 

as estratégias de estudo de ligação genética e análise de genes candidatos, 

identificamos a segunda mutação patogênica no gene SMS (que codifica a enzima 

espermina sintase) associada à síndrome de Snyder-Robinson. A identificação dessa 

mutação contribuiu para: delinear e expandir o espectro clínico da síndrome, 

evidenciar domínios importantes para o funcionamento da proteína espermina sintase, 

comprovar a importância dessa proteína nos processos cognitivos, e também 

possibilitar um aconselhamento genético preciso para membros da família; 2) outra 

abordagem consistiu em analisar (triar mutação) o gene codificador da proteína 

colibistina (ARHGEF9), a qual está envolvida em sinaptogênese inibitória, em 

pacientes Brasileiros portadores de hiperecplexia (6 pacientes) e em pacientes 

portadores de retardo mental associado com epilepsia (22 pacientes). Não 

identificamos nenhuma alteração patogênica no gene ARHGEF9 nos 28 pacientes 

estudados; contudo, o número de pacientes analisados foi muito pequeno. Julgamos 

que a análise de um número maior de pacientes com essas doenças neurológicas pode 

vir a revelar novas mutações deletérias em ARHGEF9; 3) a última abordagem 

consistiu no estudo funcional da proteína colibistina. Com o objetivo de identificar 

outras proteínas que interagem com a colibistina humana utilizamos o sistema de 

duplo-híbrido em leveduras e experimentos de co-imunoprecipitação in vitro e in 

vivo. Identificamos a proteína eIF3-p40 interagindo com a proteína colibistina e 

também com a proteína gefirina (a qual, por sua vez, também interage com colibistina 

e está envolvida com funcionamento de sinapses inibitórias). A proteína eIF3-p40 é 

uma das subunidades do complexo do fator 3 de iniciação de tradução protéica em 

eucariotos (eIF3). Essas interações ligam as proteínas colibistina e a gefirina à 



 

 
 

 

maquinaria de tradução protéica, revelando uma provável nova função dessas 

proteínas no controle da tradução em sítios pós-sinápticos inibitórios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Abstract 

 

  

In this work we have used different approaches to the study of genes 

associated with CNS development and function as well as with neurological diseases: 

1) one study involved the identification of the allele associated with an X-linked 

recessive sindromic form of mental retardation, Snyder-Robinson syndrome, in a 

Brazilian family. Using genetic linkage analysis and candidate gene strategy, we 

identified the second pathogenic mutation in the SMS gene (that encodes the 

spermine synthase enzyme) associated with the Snyder-Robinson syndrome. The 

identification of this mutation contributed to: the delineation and expansion of the 

clinical spectrum of the syndrome, highlight important domains for spermine 

synthase protein functioning, demonstrate the importance of this protein in cognitive 

processes, and also a precise genetic counseling for family members; 2) a second 

study involved the mutation screening of ARHGEF9 gene encoding the collybistin 

protein, which is involved in inhibitory synaptogenesis, in Brazilian patients with 

hyperekplexia (6 patients) and in patients with mental retardation associated with 

epilepsy (22 patients). We did not identify any pathogenic alteration in the ARHGEF9 

gene in the 28 studied patients, but the number of patients analysed was very small. 

However, the possibility remains that additional mutations in ARHGEF9 may 

contribute to other cases of hyperekplexia and mental retardation associated with 

epilepsy; 3) the last study involved the functional analysis of collybistin protein. In 

order to identify other proteins that interact with human collybistin, we used the yeast 

two-hybrid system and in vitro and in vivo co-immunoprecipitation experiments. We 

identified the eIF3-p40 protein as collybistin and gephyrin (another protein involved 

in the function of inhibitory synapses that also interacts with collybistin) binding 

partner. The eIF3-p40 protein is one of the subunits of the eukaryotic initiation factor 

3 complex (eIF3). These interactions link the collybistin and gephyrin proteins to the 

protein translation machinery, revealing a putative new role of these proteins in the 

translation control at inhibitory postsynaptic sites. 

 

 



 

 
 

 

Capítulo 1 

 

 

Introdução Geral 

 

1.1) Sistema Nervoso 

O sistema nervoso dos vertebrados é um sistema complexo e sofisticado que 

regula e coordena as atividades e funções básicas do corpo. Ele é dividido em dois 

grupos: o sistema nervoso central (SNC), que consiste do encéfalo e espinha dorsal, e 

o sistema nervoso periférico (SNP), que é constituído basicamente pelos nervos 

cranianos e nervos raquidianos (Squire et al., 2002). O SNC controla os pensamentos, 

comportamentos e movimentos, e o SNP transmite informações para o SNC para esse 

transmitir mensagens aos músculos e glândulas. O SNP, por sua vez, pode ser 

dividido em voluntário (somático) e autônomo (visceral), onde o último ainda é 

subdividido em simpático e parasimpático. O SNP voluntário é reponsável pelo 

controle de diversas atividades concientes (como por exemplo movimentar um braço 

e mudar a expressão facial). Já o SNP autônomo é responsável pelo controle de ações 

que ocorrem independentemente da vontade (como por exemplo os batimentos 

cardíacos e os processos de digestão e excreção) (Squire et al., 2002).  

O sistema nervoso possui uma grande variedade de tipos e de tamanhos 

celulares, organizados de uma maneira altamente específica. A conexão precisa e 

rápida entre um tipo celular particular e outro, sobretudo a seqüência em que as 

células se comunicam, é fundamental para o correto funcionamento do sistema 

nervoso. Se, por exemplo, essa seqüência de comunicação é rompida, seja por uma 

injúria, doença, ou malformação do desenvolvimento, importantes funções 

controladas pelo sistema nervoso estarão prejudicadas (Butler & Hodos, 1996). 

 As células do SNC podem ser agrupadas em duas amplas categorias: 

neurônios e células da glia. Os neurônios são as células responsáveis pela 

comunicação e processamento de informação no SNC. As células da glia são 

elementos suporte: elas protegem e nutrem os neurônios, mas podem possuir também 

uma tênue função no processamento de informações (Butler & Hodos, 1996). 

 



 

 
 

 

1.1.1) Os neurônios 

 Os principais componentes dos neurônios são: os dentritos, o axônio e o corpo 

celular (Figura 1). Os dendritos são responsáveis pela recepção dos estímulos 

transmitidos pelos outros neurônios; os axônios são responsáveis por trasmitir os 

estímulos para outros neurônios (e, por serem constituídos de fibras tubulares que 

podem alcançar até alguns metros, permitem comunicações a longas distâncias); o 

corpo do neurônio é responsável por coletar e combinar informações vindas de outros 

neurônios, além de ser o local de produção de muitos materiais importantes para a 

manutenção das funções internas e externas do neurônio. Esses materiais incluem 

enzimas e outras substâncias que participam da síntese de neurotransmissores e 

neuromoduladores, proteínas que atuam na formação de vesículas sinápticas, canais 

iônicos, receptores de membrana, e proteínas para a manutenção do esqueleto interno 

dos neurônios (Squire et al., 2002). 

 

 

 

Figura 1. Representação de seis neurônios fazendo conexões por meio de suas 
sinapses. No maior neurônio estão indicados o corpo celular, núcleo, nucléolo, 
dendritos e axônio. 
 

 

1.2) Comunicação neuronal 

Os neurônios comunicam-se por meio de uma sinalização que na maioria dos 

casos é química, algumas vezes elétrica, e ocasionalmente uma mistura de ambas, a 



 

 
 

 

qual ocorre em regiões denominadas de sinapses nervosas (item 1.2.1). A maior parte 

das sinapses ocorre no contato do axônio de um neurônio com os dendritos ou corpo 

celular de outro neurônio ou célula muscular (Figura 1).  

Quando a comunicação entre os neurônios precisa ser estabelecida a certa 

distância, a transmissão do sinal ao longo do comprimento do axônio é realizada por 

meio de um processo eletroquímico conhecido como impulso nervoso ou potencial de 

ação (onda de descarga elétrica que percorre a membrana do axônio) (Alberts et al., 

1999) (Figura 2).  

 

 

 

Figura 2. Representação da condução do potencial de ação em um neurônio. Uma 
voltagem elétrica, ou diferença de potencial, sempre existe entre o interior e o 
exterior de um neurônio (assim como de qualquer célula do corpo). Esse fato é 
causado por uma distribuição de íons desigual entre os dois lados da membrana 
celular e da permeabilidade da membrana a esses íons. A voltagem de um neurônio 
inativo permanece em um valor negativo - considerando o interior da célula em 
relação ao exterior - e varia muito pouco. Quando a membrana de um neurônio 
excitável é despolarizada além de um limiar, a célula dispara um potencial de ação. O 



 

 
 

 

potencial de ação é uma alteração rápida na polaridade da voltagem, de negativa para 
positiva e de volta para negativa (esse ciclo completo dura poucos milisegundos). 
Essa alteração na voltagem ocorre quando a entrada de íons positivos (pricipalmente 
de sódio) na célula excede a saída de íons negativos (principalmente de potássio). O 
influxo líquido de cargas positivas devido aos íons de sódio causa a despolarização da 
membrana, levando à abertura de mais canais de sódio dependentes de voltagem. Por 
esses canais passa uma grande corrente de entrada de sódio, que causa maior 
despolarização, que leva o potencial de membrana a um nível bastante despolarizado. 

 

 

1.2.1) Sinapses  

As sinapses são as regiões de comunicação entre os neurônios. Elas são 

essenciais para praticamente todas as funções do sistema nervoso, como a percepção 

sensorial, coordenação de movimentos, aprendizagem e memória. Durante o 

desenvolvimento do sistema nervoso humano, trilhões de sinapses, ambas excitatórias 

e inibitórias, são formadas com uma especificidade extraordinária enquanto os 

neurônios crescem e fazem contatos uns com os outros. 

A região do terminal axônico onde ele contacta outro neurônio é conhecida 

como membrana pré-sináptica, e a superfície especializada do neurônio que recebe o 

terminal axônico, normalmente localizada nos dendritos, é conhecida como 

membrana pós-sináptica. O contato físico direto entre as membranas pré e pós 

sinápticas não existe realmente, mas há um espaço entre elas denominado fenda 

sináptica. 

As sinapses podem ser do tipo química, elétrica ou uma combinação de 

ambas. Contudo, a maioria das sinapses dos mamíferos são sinapses químicas.  

 

- Sinapses Químicas: A maioria das sinapses químicas é constituída por um espaço 

extracelular (fenda sináptica) pequeno, possuindo aproximadamente 20-30 nm, e a 

transmissão do sinal entre as sinapses é feita por substâncias químicas 

neurotransmissoras. Dentro do terminal axônico (pré-sinápse) estão pequenas 

vesículas ligadas à membrana, as quais contêm neurotransmissores que são liberados 

para dentro da fenda sináptica após a chegada do potencial de ação (Butler & Hodos, 

1996). Assim, quando um potencial de ação chega a um terminal axônico, isso causa a 

abertura de canais de cálcio que permitem um influxo de íons de cálcio para dentro da 

célula. A chegada do influxo de cálcio resulta em um movimento das vesículas 



 

 
 

 

contendo as substâncias neurotransmissoras em direção a membrana pré-sináptica. As 

membranas das vesículas se fusionam com a membrana pré-sináptica permitindo que 

o conteúdo das vesículas possa ser liberado para dentro da fenda sináptica, onde ele 

atuará sobre receptores protéicos na membrana pós-sináptica. Se a substância 

neurotransmissora é excitatória (isto é, despolarizante), isso gera um potencial 

excitatório na membrana pós-sináptica. Se a substancia é inibitória, sua ação na 

membrana pós-sináptica atua aumentando a polarização da célula, isso é, aumentando 

o potencial de inércia da célula e fazendo com que seja mais difícil gerar um potencial 

de ação (fenômeno conhecido como hiperpolarização).  

Assim sendo, os eventos elétricos (potencial de ação) propagam o sinal dentro 

de um neurônio, e os eventos químicos (neurotransmissores) transmitem o sinal de 

um neurônio a outro ou para uma célula muscular. Os neurotransmissores 

possibilitam que os impulsos nervosos de uma célula influenciem os impulsos 

nervosos de outra, permitindo assim que as células do cérebro "conversem entre si", 

por assim dizer. É importante salientar que a transmissão rápida de sinais entre os 

neurônios depende da alta concentração de receptores de neurotransmissores (canais 

iônicos) nos sítios pós-sinápticos, e esse controle é efetuado principalmente por 

proteínas do citoesqueleto. 

As sinapses químicas podem ser caracterizadas pelos componentes químicos 

que estão presentes nelas, incluindo os neurotransmissores e os neuromoduladores. A 

categoria dos neurotransmissores possui relativamente poucos representantes, mas a 

categoria dos neuromoduladores contém mais de 30 (Tabela 1). Os neuromoduladores 

geralmente não influenciam na despolarização ou hiperpolarização dos neurônios 

como fazem os neurotransmissores. Em vez disso, os neuromoduladores interferem 

na duração ou intensidade da ação do neurotransmissor por influenciar na captação de 

neurotransmissores, na efetividade das enzimas presentes nas sinapses, na taxa de 

liberação do neurotransmissor, e ainda uma variedade de outros fenômenos os quais 

fazem das sinapses químicas um sistema complexo e altamente modulável (Butler & 

Hodos, 1996). 

 

- Sinapses Elétricas: Em muitas junções sinápticas a transmissão é realizada pela 

passagem de uma corrente elétrica por proteínas que conectam uma célula a outra, 

chamadas de conexinas. Essas junções são conhecidas como eletrônicas ou elétricas 



 

 
 

 

ou simplesmente como “gap”. A fenda sináptica é de somente 2-4 nm, a qual é cerca 

de um décimo do espaço de uma sinapse química. Esse tipo de comunicação é mais 

rápida entre as células (um potencial de ação no neurônio pré-sináptico, pode 

produzir quase que instantaneamente um potencial de ação no neurônio pós-

sináptico) do que a comunicação química, mas não tão modulável. Sinapses elétricas 

no sistema nervoso central de mamíferos são encontradas principalmente em locais 

especiais onde funções normais exigem que a atividade dos neurônios vizinhos seja 

altamente sincronizada (como por exemplo nos neurônios sensoriais) (Butler & 

Hodos, 1996). 

 

 

Tabela 1. Algumas das principais substâncias neuroativas do sistema nervoso central.  

Tipo 
Grupo 

Químico Substância Função 

  Colinérgicos Acetilcolina   
   Norepinefrina   
 Aminas Epinefrina Excitatórios ou inibitórios  
  biogênicas Dopamina dependendo do tipo de 
Neurotransmissores  Serotonina receptor 

    Histamina   
    Glutamato Excitatórios  

  Aminoácidos Aspartato   
    GABA Inibitórios 

    Glicina   
    VIP    
   Substância P   
   Met-encefalina Modulação da transmissão 
   Leu-encefalina sináptica por influenciar 
   Colecistocinina na liberação do  
  Peptídeos e  Somatostatina neurotransmissor 
  hormônios Neurotensina ou na recaptação ou por 
 Neuromoduladores  Bombesina alterar a sensibilidade da 
   Beta-endorfina membrana 
   Angiotensina II pós-sináptica ao 
   Neuropeptídio Y neurotransmissor. 
   Hormônio ant. pituitária Alguns neuromoduladores 
   Hormônio pos. pituitária possuem 

   Insulina uma atividade similar 
  Mensageiros    ao dos neurotransmissores 
 secundários GMP cíclico   

 

 

 



 

 
 

 

1.3) Doenças neurológicas 

 O sistema nervoso é vulnerável a várias doenças, as quais afetam tanto o SNC 

quanto o SNP. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (2007), as doenças 

neurológicas afetam cerca de 1 bilhão de pessoas e causam a morte de 6,8 milhões 

por ano, o que equivale a 12% de todas as mortes mundiais. As doenças neurológicas 

mais freqüentes são a enxaqueca (326 milhões de pessoas afetadas), o retardo mental 

(150 milhões de pessoas afetadas), as doenças cerebrovasculares (62 milhões de 

pessoas afetadas), a epilepsia (50 milhões de pessoas afetadas) e a doença de 

Alzheimer (24 milhões de pessoas afetadas) (Figura 3). Devido a fatores como alta 

prevalência, gravidade, morbidade e impacto socioeconômico, as pesquisas 

científicas no campo das doenças neurológicas têm adquirido caráter prioritário nas 

políticas de saúde pública. 
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Figura 3. Gráfico representando as doenças neurológicas mais freqüentes na 
população mundial. 1- Enxaqueca; 2- Retardo Mental; 3- doenças Cerebrovasculares; 
4-Epilepsia; 5- doença de Alzheimer; 6- Outras. 

 

 

As doenças neurológicas possuem causas heterogêneas, podendo ser 

ambientais, genéticas ou ainda uma associação de ambas. Geralmente os mecanismos 

responsáveis por causar essas doenças incluem: isquêmica/hipóxia, danos por radicais 

livres, necrose e/ou apoptose, processos inflamatórios e imuno-mediados, diminuição 

da interação entre moléculas, seqüestro de moléculas essenciais, formação de 



 

 
 

 

agregados intra e extracelulares, aquisição de propriedades tóxicas por proteínas 

mutadas e reorganização patológica de circuitos neuronais (Price et al.,1999). Os 

sinais e sintomas decorrentes dessas alterações são extremamente variados e podem 

aparecer de forma isolada ou combinada, geralmente ocasionando alterações 

psíquicas (de memória, cognição, linguagem e personalidade), alterações motoras, 

alterações da sensibilidade, alterações da função dos nervos do crânio e da face e 

crises epilépticas. 

Muitas das doenças neurológicas são associadas com alterações nas sinapses, 

aonde mutações foram descritas em genes codificadores de proteínas responsáveis 

pela ciclagem de vesículas pré-sinápticas (D'Adamo et al., 1998; Tabolacci et al., 

2006), organizadoras dos complexos protéicos pós-sinápticos (Durand et al., 2006; 

Rees et al., 2003), controladoras dos processos de transcrição e tradução em sinapses 

(revisado em Johnston, 2004), reguladoras da dinâmica do citoesqueleto neuronal 

(Billuart et al., 1998; Kutsche et al., 2000), responsáveis pelo alinhamento das 

membranas pré e pós-sinápticas (Jamain et al., 2003; Laumonnier et al., 2004; 

Durand et al., 2007), entre outras.  

Para a maioria das doenças neurológicas existe apenas tratamento 

sintomático. Felizmente, nos últimos anos, avanços significativos têm sidos feitos 

para desvendar as características genéticas e esclarecer os mecanismos patogênicos 

por trás de muitas doenças neurológicas. Essas pesquisas, além de permitirem uma 

melhor compreensão do funcionamento normal e em situações patológicas do sistema 

nervoso, estão sendo responsáveis pela identificação de novos alvos terapêuticos e a 

criação de novos tratamentos. Contudo, dado a complexidade do sistema nervoso e o 

enorme número de genes envolvidos em seu correto funcionamento, existe ainda 

muito a ser explorado e compreendido. 

 

Neste trabalho utilizamos diferentes abordagens para o estudo de genes 

associados com desenvolvimento e/ou funcionamento do SNC. Essas abordagens 

incluem o estudo (análise de mutações) de genes associados com algumas doenças 

neurológicas (item 1.4) e o estudo funcional de uma proteína importante para a 

formação e funcionamento de sinapses inibitórias do SNC (item 1.5). Para 

fundamentarmos as abordagens adotadas realizamos revisão das doenças 



 

 
 

 

neurológicas de interesse para o presente estudo (item 1.4) e da proteína selecionada 

para estudo funcional (item 1.5). 

 

1.4) Estudo de genes associados com doenças neurológicas 

 
1.4.1) Retardo Mental ligado ao cromossomo X 

O retardo mental (RM) é uma das doenças neurológicas com maior 

prevalência, afetando cerca de 3% da população mundial, e pode ser definido como 

um atraso no desenvolvimento das funções cognitivas e um nível de inteligência 

abaixo do normal (Chiurazzi et al., 2001). Como muitas das doenças neurológicas, o 

RM é uma doença heterogênea que pode ser causada por alterações genéticas, 

ambientais, ou uma combinação de ambas.  

Muitos dos casos de RM são atribuídos a fatores genéticos, podendo ser 

causados tanto por mutações nos cromossomos autossomos como no cromossomo X. 

Cerca de 10% dos casos de RM são relacionados a mutações em genes no 

cromossomo X, denominados de RM ligado ao X (RM-LX) (Stevenson et al., 2002). 

Essas mutações se tornam mais evidentes em indivíduos do sexo masculino 

(hemizigotos), pois não podem compensar mutações deletérias em genes do 

cromossomo X como ocorre em muitas mulheres heterozigotoas para mutações 

patogênicas em genes localizados no cromossomo X (devido ao processo de 

inativação preferencial do cromossomo X contendo a alelo deletério).  

Como o RM em geral, o RM-LX é subdividido em sindrômico e não-

sindrômico. O RM-LX sindrômico (RMS-LX) é aquele no qual existe um padrão 

específico de anormalidades físicas, neurológicas ou metabólicas associadas com o 

retardo mental. Já no RM-LX não-sindrômico (RMNS-LX) as deficiências das 

funções cognitivas não estão associadas com outros problemas dismórficos, 

neurológicos ou metabólicos. Aproximadamente dois terços dos casos de RM-LX são 

considerados não-sindrômicos, porém à medida que estudos clínicos, bioquímicos e 

moleculares estão se aprimorando, a proporção de casos sindrômicos vem 

aumentando com uma concomitante diminuição dos casos não-sindrômicos.  

Aproximadamente 40% dos 885 genes codificadores de proteínas 

identificados no cromossomo X humano são expressos no cérebro e, em princípio, o 

RM-LX pode ser causado por mutações em qualquer um desses genes (Ropers & 



 

 
 

 

Hamel, 2005). Até o momento cerca de 140 formas de RMS-LX foram descritas, das 

quais 69 já tiveram o defeito genético identificado e 50 outras tiveram o defeito 

genético mapeado em uma região específica do cromossomo X. Já para as formas de 

RMNS-LX, 33 formas tiveram os defeitos genéticos identificados e 54 outras tiveram 

o defeito genético mapeado (Schwartz & Stevenson, 2008). Os genes relacionados ao 

RM-LX, como ao RM em geral, codificam proteínas que se encontram agrupadas em 

distintas subclasses funcionais, tais como: enzimas (exemplos constituem CDKL5, 

SMS, RSK2, MAOA); fatores de transcrição e de remodelamento de cromatina 

(exemplos constituem ARX, PHF6, SOX3 e JARID1C); proteínas transmembranas 

(exemplos constituem SLC16A2 e SLC6A8); proteínas associadas a filamentos de 

actina e microtúbulos (exemplos constituem FLNA e DCX) e proteínas reguladoras 

e/ou efetoras da via de sinalização das proteínas Rho-like GTPases (exemplos 

constituem OPHN1, PAK3, ARHGEF6, TM4SF2 e FGD1) (revisado em Ropers & 

Hamel, 2005; Chelly et al., 2006 e Vaillend et al., 2008).  

Neste trabalho empregamos diferentes estratégias para o estudo de dois genes 

associados com formas de retardo mental sindrômico ligados ao cromossomo X: o 

gene SMS (Capítulo 3) e o gene ARHGEF9 (Capítulo 4). 

 

1.4.2) Hiperecplexia 

Hiperecplexia (OMIM #149400), também conhecida como “Doença do 

Susto” ou “Síndrome da Pessoa Rígida”, é uma desordem neuronal rara, com 

prevalência ainda desconhecida, caracterizada por uma resposta exagerada ao susto, 

hipertonia neonatal, e convulsões mioclônicas noturnas (Zhou et al., 2002). Recém 

nascidos com hiperecplexia manifestam hipertonia difusa, hiperreflexia, e resposta 

exagerada de susto ao barulho e ao manuseio após o nascimento. O “ataque de susto” 

(levando a uma resposta súbita de retração da cabeça e flexões tônicas do corpo) pode 

ser facilmente observado por um leve toque no nariz de um indivíduo afetado (“nose 

tapping”). Adultos com hiperecplexia, que não foram tratados com drogas para 

controlar os ataques, podem ser gravemente debilitados e, eventualmente, se 

locomoverem apenas em cadeira de rodas (Andermann et al., 1980; Suhren et al., 

1966). 

A hiperecplexia está associada principalmente a mutações patogênicas no 

gene codificador da subunidade α1 do receptor de glicina (GLRA1) (Shiang et al., 



 

 
 

 

1993; Rees et al., 2002) e, mais recentemente, no gene codificador do transportador 

pré-sináptico de glicina (GlyT2) (SLC6A5) (Rees et al., 2006). Ambas as mutações 

ocorrem tanto em formas famílias como em formas esporádicas da doença. Ainda, em 

casos esporádicos foram descritos mutações nos genes codificadores da subunidade β 

do receptor de glicina (GLRB) (Rees et al., 2002), da proteína gefirina (GPHN) (Rees 

et al., 2003), e da proteína colibistina (ARHGEF9) (Harvey et al., 2004). Todos os 

genes associados com hiperecplexia estão relacionados com neurotransmissão 

inibitória no SNC e alguns estudos funcionais sugerem que a maioria das mutações 

encontradas nos pacientes levam à diminuição ou perda de função das proteínas 

mutadas (Lynch et al., 1997; Zhou et al., 2002; Rees et al., 2003; Rees et al., 2006).  

Segundo a literatura, uma porção significativa de pacientes com hiperecplexia 

não apresenta mutações em nenhum dos genes acima descritos, o que sugere que 

mutações em outras regiões ainda não analisadas desses genes (como regiões 

regulatórias) ou mutações em outros genes estejam envolvidas na etiologia dessa 

doença (Shiang et al., 1995; Vergouwe et al., 1997; Rees et al., 2001; Rees et al., 

2002; Rees et al., 2003; Harvey et al., 2004).  

Assim sendo, conforme descrito mais adiante (Capítulo 4), consideramos o 

gene ARHGEF9 (que codifica a proteína colibistina, envolvida na formanção e 

funcionamento das sinapses inibitórias) um bom candidato para a etiologia de 

hiperecplexia. 

 

1.4.3) Epilepsia idiopática 

Epilepsia é uma desordem neurológica caracterizada por crises espontâneas e 

recorrentes, afetando 1% a 3 % da população mundial (Gitai et al., 2008). As crises 

epilépticas refletem uma atividade elétrica anormal no SNC, que podem ser 

focalizadas ou generalizadas. O aumento exarcebado de excitação ou diminuição 

excessiva de inibição nos neurônios pode resultar em episódios epiléticos.  

A natureza do distúrbio epiléptico é essencial para a classificação das 

epilepsias. Neste sentido, as epilepsias generalizadas e focalizadas têm sido 

classificadas em sintomáticas ou idiopáticas. As epilepsias sintomáticas são aquelas 

em que é possível a detecção de lesões anatômicas ou histológicas no encéfalo, como 

nos casos de malformações e neoplasias. Já nas epilepsias idiopáticas o processo 



 

 
 

 

epiléptico não é atribuído a nenhuma alteração estrutural ou histológica no encéfalo 

ou outro sinal ou sintoma neurológico (Engel, 2001).  

As epilepsias idiopáticas correspondem a 40% das epilepsias e hoje é sabido 

que a maioria é conseqüência de alterações genéticas. Essa forma de epilepsia tem 

geralmente padrão de herança multifatorial (resultando de interações entre genes de 

susceptibilidade e fatores ambientais) e os genes de susceptibilidade são, em sua 

grande maioria, desconhecidos. Contudo, a análise molecular de famílias grandes 

com vários membros afetados tem auxiliado na identificação de genes associados a 

várias formas monogênicas da doença (Kaneko et al., 2002). Até o momento foram 

identificados 11 diferentes genes que atuam como causa primária dessas formas de 

epilepsias (Tabela 2). Uma vez que quase todos esses genes codificam subunidades 

de canais iônicos moduladores da atividade neural, têm-se referido a esse grupo de 

epilepsias como canalopatias (Noebels, 2003). Os canais envolvidos nas epilepsias 

idiopáticas monogênicas pertencem à classe de canais voltagem-dependentes, que são 

importantes para geração e controle do potencial de ação, ou à classe dos canais 

ligantes-dependentes, que estão envolvidos principalmente com a transmissão 

sináptica. As mutações identificadas nesses genes induzem as crises epiléticas, 

provavelmente, por mecanismos que levam a uma facilitação dos estímulos 

excitatórios ou um impedimento das vias inibitórias.  

 

Tabela 2. Genes associados a diferentes tipos de epilepsias idiopáticas. 

Gene 
mutado  Proteína Referências 

CLCN2 Canal de cloreto ClC-2 Haug et al., 2003 

KCNA1 

Membro 1 da subfamília shaker-related de canais de 
K+ Eunson et al., 2000 

KCNQ2 Membro 2 da subfamilia Q de canais de K+ Singh et al., 1998 
KCNQ3 Membro 3 da subfamilia Q de canais de K+ Charlier et al., 1998  
SCN1A Subunidade α1 do canal de Na+  Escayg et al., 2000 
SCN1B Subunidade β1 do canal de Na+  Wallace et al., 1998 
SCN2A Subunidade α2 do canal de Na+  Haug et al., 2001 

GABRA1 Subunidade α1 do receptor GABAA Maljevic el al., 2006 
GABRG2  Subunidade γ2 do receptor GABAA Baulac et al., 2001 
CHRNA4 Subunidade α4 do receptor nicotínico de acetilcolina Beck et al., 1994 
CHRNB2 Subunidade β2 do receptor nicotínico de acetilcolina De Fusco et al., 2000 

 



 

 
 

 

Conforme discutido em detalhes mais adiante, neste trabalho analisamos o 

gene ARHGEF9 (que codifica a proteína colibistina, envolvida na formação e 

funcionamento das sinapses inibitórias), em pacientes com retardo mental associado à 

epilepsia (Capítulo 4). 

 

1.5) Proteína colibistina 

 
1.5.1) Caracterização 

A proteína colibistina (collybistin) humana, conhecida também como hPEM-2 

- proteína humana homóloga à proteína Posterior End Mark-2 (envolvida na 

polarização de embriões de Ascidian Ciona savignyi) (Reid et al., 1999), foi 

inicialmente identificada no projeto de seqüenciamento realizado por Ishikawa et al. 

(1997) como KIAA0424. 

O gene humano que codifica a proteína colibistina é denominado ARHGEF9 e 

está mapeado no cromossomo Xq11.2, apresentando 11 exons distribuídos em 

aproximadamente 190 kb de DNA genômico (Reid et al., 1999). A análise de ESTs 

(expression sequence tags) de ARHGEF9 presentes em bancos de dados públicos da 

internet mostrou que este gene é transcrito em duas isoformas diferindo apenas 

quanto à presença dos exons 1a e 1b, onde o exon 1a codifica uma seqüência de 

resíduos de aminoácidos maior na região N-terminal da proteína (resíduos 

MQWIRGGSGM) do que o exon 1b, que codifica uma seqüência de resíduos de 

aminoácidos menor na região N-terminal (resíduos MTL). A presença desses dois 

exons sugere que o ARHGEF9 apresenta dois promotores que podem controlar a 

expressão gênica de forma tecido-específica e/ou em diferentes estágios do 

desenvolvimento (Harvey et al., 2004).  

O uso alternativo dos exons 1a ou 1b de ARHGEF9 não influencia no uso dos 

exons 2-10 do gene, os quais estão presentes em ambas as isoformas. Tais isoformas 

codificam proteínas (com 523 e 516 resíduos de aminoácidos respectivamente) 

constituídas pelo domínio SH3 (src homology 3) na região N-terminal, seguido pelos 

domínios DH (dbl homology) e PH (pleckestrin homology) na região central e uma 

seqüência rica em resíduos de prolina (denominada coiled-coil ou CC) na porção C-

terminal (Reid et al., 1999; Harvey et al., 2004) (Figura 3D). Os domínios SH3 e CC 

estão envolvidos em interações proteína-proteína e os domínio DH e PH são 



 

 
 

 

característicos de proteínas da superfamília das GEFs (guanine nucleotide exchange 

factors), a qual a colibistina faz parte (Lemmon & Ferguson, 2000).  

 

1.5.2) A proteína colibistina tem atividade de GEF sobre proteínas da família das 

Rho-like GTPases 

As proteínas Rho-like GTPases, guanosinas trifosfatases semelhantes a Rho, 

são capazes de ligar e hidrolisar GTP (Bourne et al., 1990). Em mamíferos, são 

conhecidos 21 membros da família Rho-like GTPase: Rho (A, B e C), Rac (1, 2 e 3), 

Cdc42, RhoD, RhoG, RhoH/TTF, RhoBTB (1, 2), TC10, TCL, Rnd (1, 2 e 3), Rif, 

Chp (1, 2) e Wrch (Negishi & Katoh, 2002; Etienne-Manneville & Hall, 2002; 

Wherlock & Mellor, 2002). Dentre esses, as proteínas melhores caracterizadas são 

RhoA (Ras homologous member A), Rac1 (Ras-related C3 botulinum toxin substrate 

1) e Cdc42 (cell division cycle 42).  

As Rho-like GTPases atuam como interruptores moleculares por alternarem 

entre um estado ativo (quando ligadas a molécula de GTP) e inativo (quando ligadas 

a molécula de GDP). A ativação das Rho-like GTPases requer a retirada da molécula 

de GDP da alça de ligação do nucleotídeo e subseqüente substituição por uma 

molécula de GTP, reação essa catalisada por proteínas GEFs. Já a desativação das 

Rho-like GTPases é mediada por proteínas GAPs (GTPases-activated protein) que 

estimulam a atividade GTPase intrínsica das Rho-like GTPases, resultando na 

substituição de GTP por GDP. No estado desativado, proteínas denominadas GDI 

(GDP dissociation inhibitors) estabilizam a ligação das Rho-like GTPases ao GDP e 

as seqüestram para o citoplasma (Boettner & Aelst, 2002) (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Esquema da via de ativação e desativação das Rho-like GTPases. GEF: 
guanine nucleotide exchange factors; GAP: GTPases-activated protein e GDI: GDP 



 

 
 

 

dissociation inhibitors. Uma vez ativada (ligada ao GTP), as Rho-like GTPases 
ativam outras moléculas efetoras que desencadeiam diversos processos celulares.  

 

Quando ativadas, as Rho-like GTPases controlam a organização do 

citoesqueleto e estão envolvidas em vários processos celulares que incluem migração, 

adesão, polarização, direcionamento de axônios e organização e funcionamento das 

sinapses (Luo et al., 1997; Luo, 2000). As Rho-like GTPases ativadas influenciam na 

sinalização de outras vias por intermédio de proteínas efetoras como as MAP 

(mitogen-activating protein) quinases JNK e p38 (Mielke & Herdegen, 2000) e PAK 

(p21-activated kinases) (Daniels & Bokoch, 1999). 

A colibistina é uma proteína GEF da família Dbl (B-cell lymphoma-like). A 

principal característica das proteínas GEF da família Dbl são os domínios DH e PH. 

O domínio DH, com aproximadamente 150 resíduos de aminoácidos, exerce a reação 

de troca do GDP pelo GTP. Já o domínio PH, composto por aproximadamente 100 

resíduos de aminoácidos, liga-se com grande afinidade aos fosfoinositídeos 

PI3P/PtdIns-3-P da membrana plasmática, e é importante para a localização das GEFs 

junto à membrana (Cerione & Zheng, 1996; Lemmon & Ferguson, 2000). 

 Em fibroblastos a proteína colibistina humana está especificamente envolvida 

na ativação da GTPase Cdc42, a qual tem influência na morfologia celular por induzir 

polimerização dos filamentos de actina e formação de protusões denominadas 

filopódios (Reid et al., 1999).  

 

1.5.3) Papel da colibistina na sinaptogênese inibitória do SNC 

Em 2000, Kins et al. utilizando o sistema de duplo-híbrido em levedura para 

identificar proteínas que interagem com gefirina (gephyrin), uma proteína presente em 

sítios pós-sinápticos inibitórios, identificaram a proteína colibistina.  

Nas sinapses inibitórias a proteína gefirina desempenha papel fundamental no 

agrupamento de receptores de glicina e de certos subtipos de receptores GABAA 

(compostos pelas subunidades α2 e γ2) (Kneussel & Betz, 2000). Glicina e GABA (γ-

aminobutyric acid) são importantes neurotransmissores inibidores do SNC. Os 

receptores de glicina e GABAA são receptores ionotrópicos, formados por pentâmeros 

de subunidades protéicas: receptores GABAA são compostos por duas subunidades α, 

duas β e uma γ; receptores de glicina geralmente apresentam três subunidades α e 



 

 
 

 

duas β. Tais receptores atuam como canais permeáveis a íons cloro, cujo influxo 

produz potenciais pós-sinápticos hiperpolarizantes inibidores (isto é, que diminuem a 

probabilidade de disparo de um potencial de ação pelo neurônio). O agrupamento 

desses receptores na membrana das células nervosas parece ser mediados pela 

interação de gefirina com diferentes proteínas reguladoras ou constituintes do 

citoesqueleto como tubulina (Kirsch et al., 1991), profilina (Mammoto et al., 1998), 

cadeias leves de dineína 1 e 2 (Fuhrmann et al., 2002) e Mena/VASP (Giesemann et 

al., 2003).  

Kins et al. (2000) descreveram inicialmente duas isoformas de colibistina em 

rato - colibistina 1 e 2. A isoforma maior, colibistina 1, apresenta 493 resíduos de 

aminoácidos que contêm os domínios SH3, DH, PH e CC (Figura 5A); a isoforma 

menor, colibistina 2, apresenta 413 resíduos de aminoácido que contêm apenas os 

domínios DH e PH (Figura 5B). As colibistinas 1 e 2 interagem com a proteína 

gefirina por meio de uma seqüência localizada entre os domínios SH3 e DH, a qual 

está presente em ambas as isoformas, e apresenta 100% de identidade entre rato, 

camundongo e homem (Kins et al., 2000; Grosskreutz et al., 2001). Ainda, a 

homologia total entre a proteína colibistina 1 de rato e a proteína colibistina humana é 

de 93%.  

Kins et al. (2000) demonstraram que quando super-expressas em células 

humanas em cultura (células HEK 293), colibistina 1 e 2 de rato se distribuem por 

todo o citoplasma. Por outro lado, quando super-expressa nessas mesmas células, a 

proteína gefirina de rato forma grandes agregados intracelulares. Co-expressão de 

colibistina 1 com gefirina induz a redistribuição de colibistina 1 para os depósitos 

intracelulares de gefirina. Co-expressão de colibistina 2 e gefirina resulta na 

translocação dos agregados intracelulares de gefirina para junto da membrana 

plasmática, e este complexo é capaz de recrutar a subunidade β dos receptores de 

glicina para junto da membrana. Portanto, esses resultados sugeriram que colibistina 

2 (sem os domínios SH3 e CC) parece ser importante para a localização de gefirina e 

de receptores de glicina junto da membrana plasmática. Os autores sugeriram que 

colibistina 2 deveria desempenhar um papel importante nas cascatas de sinalização 

que promovem rearranjo do citoesqueleto celular, agrupamento e recrutamento de 

gefirina e, conseqüentemente, de receptores de glicina e também receptores GABAA 

para sítios pós-sinápticos inibidores (Kins et al., 2000) (Figura 6). Ainda, os domínios 



 

 
 

 

SH3 e/ou CC parecem regular negativamente a habilidade de colibistina 1 translocar 

gefirina para regiões junto à membrana plasmática.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Representação das isoformas da proteína colibistina que são expressas em 
encéfalo de rato e camundongo. Em encéfalo humano, apenas a isoforma CB3SH3+ é 
expressa.  

 

 

Mais recentemente, Harvey et al. (2004) identificaram por experimentos de 

RT-PCR em encéfalo total e espinha dorsal de rato mais duas isoformas da proteína 

colibistina (Figuras 5C e 5D). Os autores renomearam as isoformas como: CB1 

(colibistina 1), CB2 (colibistina 2), e CB3 (similar a isoforma humana). Eles também 

identificaram nas isoformas a presença ou ausência do domínio SH3 (CB1SH3+, 

CB2SH3+, CB2SH3- e CB3SH3+) (Figura 5). Os autores verificaram que as isoformas 

CB2SH3+ e CB3SH3+ são predominantemente expressas em cérebro total e espinha 

dorsal de rato. Já em humanos, apenas expressão da isoforma CB3SH3+ foi identificada 

em encéfalo e espinha dorsal. 

Esses autores também realizaram estudos de super-expressão das diferentes 

isoformas da colibistina de rato e da proteína gefirina em células HEK 293 e 

comprovaram os resultados anteriormente observados por Kins et al. (2000): apenas a 

isoforma menor de colibistina, sem os domínios SH3 e CC (CB2SH3-), é capaz de 

promover a formação de agrupamentos de gefirina junto à membrana plasmática, e 

que agregados de CB2SH3-/gefirina são capazes de recrutar receptores de glicina 

heteroméricos (compostos por subunidades α e β) para a membrana. Ainda, em outros 

experimentos, os autores super-expressaram as proteínas colibistinas CB2SH3+ e 

CB2SH3- em neurônios corticais de camundongos em cultura para analisar a influência 

A) CB1SH3+  
DH  PH  N CSH3  CC  

DH  PH  N CB) CB2SH3-  

C) CB2SH3+  
DH  PH  N CSH3  

D) CB3SH3+  
DH  PH  N CSH3  CC  



 

 
 

 

dessas proteínas sobre a gefirina expressa endógenamente nas células. Foi observado 

que a super-expressão de ambas as isoformas da colibistina não influencia na 

localização da gefirina endógena das células. Porém, quando esses autores super-

expressaram em neurônios corticais em cultura uma proteína colibistina CB2SH3- 

mutante sem o domínio PH, os agrupamentos de gefirina nos dendritos foram quase 

completamente eliminados, sugerindo que essa proteína mutante adquire um efeito 

dominante negativo e compete com a proteína colibistina endógena na sua capacidade 

de se ligar a gefirina. Esses resultados sugerem a importânica do domínio PH na 

localização de colibistina e gefirina nos dendritos. 

Além da gefirina não são conhecidas outras proteínas que interagem com 

colibistina e nem o seu modo de regulação. 

 

Figura 6. Vias de interação entre proteínas citoplasmáticas para o agrupamento dos 
receptores de neurotransmissores de glicina e GABA nas membranas dos sítios pós-
sinápticos inibidores. Nesta figura estão representados apenas os receptores de 
glicina, os quais são formados por três subunidades α e duas β. 

 

 

1.5.4) Localização e expressão de colibistina 

Por experimentos de hibridização in situ, Kneussel et al. (2001) estudaram a 

expressão do gene da colibistina em camundongos tanto durante o desenvolvimento 

embrionário como na fase adulta. Utilizando uma sonda comum a todas as isoformas 

de colibistina e uma sonda específica para as isoformas com o domínio SH3, os 

autores verificaram expressão das variantes de colibistina apenas em tecidos 

neuronais em todos os estágios do desenvolvimento embrionário analisados (a partir 

de E13). No córtex cerebral em desenvolvimento, expressão é detectada apenas em 



 

 
 

 

neurônios na fase pós-mitótica, a partir de E14. Em animais adultos, expressão é 

observada uniformemente por todas as estruturas corticais. No cerebelo na fase E18, 

as camadas de células de Purkinje expressam as isoformas de colibistina; na fase 

adulta, altos níveis de expressão são detectados em todos os tipos de neurônios das 

camadas de células de Purkinje, de células granulares internas e nas células da camada 

molecular. Esses resultados revelam expressão de colibistina em neurônios em 

diferenciação. Na espinha dorsal, baixos níveis dos transcritos são observados 

inicialmente a partir de E12 nas regiões ventrais que contém motoneurônios em 

diferenciação. Em E13, níveis mais altos de expressão são observados ao longo de 

toda espinha dorsal. Nesse estágio do desenvolvimento, transcritos são detectados 

também nos glânglios da raiz dorsal. O nível mais alto de expressão de colibistina no 

SNC de camundongo adulto é observado no hipocampo (o qual está envolvido nos 

processos de aprendizagem e memória). Os transcritos de colibistina estavam 

fortemente expressos em distintas sub-regiões: CA1, CA3 e no giro dentado. 

Notavelmente, essas regiões também expressam altos níveis dos transcritos de 

gefirina (Kirsch et al., 1993) e de diferentes subunidades do receptor GABAA (α1, 

α2, α3, α4, α5, β1, β2, β3, γ2 e δ) (Wisden et al., 1992). Transcritos também são 

abundantes no bulbo olfativo de camundongo adulto (Kneussel et al., 2001).  

Esses resultados indicam que a expressão de colibistina no SNC de 

camundongo correlaciona-se com o período de diferenciação neuronal e 

sinaptogênese. 

Os autores também analisaram a expressão de colibistina durante certos 

períodos do desenvolvimento embrionário de camundongos por experimentos de 

Northern blot. Utilizando uma sonda complementar ao domínio DH de colibistina 

(comum a todas as isoformas), eles verificaram que no período embrionário E3,5 

colibistina ainda não é expressa, porém em E7 começam a ser detectados moderados 

níveis de expressão, que aumentam significantemente no período E11. Já em E15 e 

E17, os níveis de expressão foram similares, sugerindo que o platô de expressão da 

colibistina ocorre durante a segunda metade do desenvolvimento embrionário do 

camundongo. Os autores compararam os níveis de transcritos de gefirina e da 

subunidade β dos receptores de glicina com os níveis de colibistina durante o 

desenvolvimento embrionário por experimentos de Northern blot. Eles verificaram 



 

 
 

 

que os transcritos da gefirina já são expressos em E3, porém os transcritos da 

subunidade β dos receptores de glicina só são expressos a partir de E11. Esses dados 

mostram que os transcritos de colibistina são detectados antes dos transcritos da 

subunidade β dos receptores de glicina, o que é consistente com a proposta de que a 

colibistina controla o processo de ancoramento dos receptores de glicina nos 

neurônios. Já a expressão precoce dos transcritos da gefirina provavelmente reflete 

sua ubíqua função no metabolismo celular (Feng et al., 1998; Stallmeyer et al., 1999), 

pois além de ser uma molécula essencial para o agrupamento de receptores de glicina 

e certos subtipos de receptores GABAA nas membranas pós-sinápticas inibitórias, ela 

participa de outros processos celulares essenciais, como da biosíntese do cofator de 

molibdênio (MoCo) (Feng et al., 1998) e provavelmente da tradução de proteínas, por 

interagir também com mTOR (mammalian target of rapamycin), uma quinase 

envolvida no controle do início da tradução em eucariotos (Sabatini et al., 1999). 

 

1.5.5) Modelos animais para o estudo da colibistina 

Recentemente, Papadopoulos et al. (2007) descreveram camundongos 

nocautes constitutivos para o gene da colibistina. As dimensões e morfologias dos 

encéfalos desses camundongos nocautes estavam normais. Experimentos de Western 

blot também revelaram expressão normal (semelhante à observada nos camundongos 

selvagens) da proteína gefirina, de receptores GABAA (compostos pela subunidade 

γ2) e de receptores de glicina (compostos pela subunidade α) em direntes regiões do 

sistema nervoso central dos camundongos adultos. Entretanto, a análise da 

localização da proteína gefirina e de receptores GABAA e de glicina por 

imunofluorescência em cortes dos cérebros dos camundongos nocautes adultos 

revelou que os agrupamentos de gefirina estavam muito reduzidos nas membranas 

pós-sinápticas dos neurônios do hipocampo, amígdala, partes do tálamo e cerebelo. 

Ainda, os camundongos nocautes adultos apresentavam também drástica redução dos 

agrupamentos de receptores GABAA na membrana de neurônios da amígdala 

basolateral e do hipocampo. Essas alterações ocasionaram redução da transmissão 

gabaérgica, alteração da plasticidade sináptica, diminuição do aprendizado espacial e 

do comportamento exploratório e aumento da ansiedade. 

Curiosamente os camundongos nocautes possuíam os receptores de glicina 

normalmente localizados e agrupados nas membranas dos sítios pós-sinápticos 



 

 
 

 

inibitórios. Esse resultado não era esperado, pois além da gefirina ser essencial para o 

agrupamento dos receptores de GABAA, ela também é essencial para o agrupamento 

de receptores de glicina (Kneussel & Betz, 2000). Uma vez que a gefirina não estava 

corretamente agrupada na membrana dos neurônios, deve existir outro mecanismo 

ainda desconhecido que promove o ancoramento correto dos receptores de glicina na 

membrana desses neurônios. 

Mais recentemente, Papadopoulos et al. (2008) descreveram novos 

camundongos deficientes para colibistina, os quais apresentavam o gene da 

colibistina nocauteado apenas no prosencéfalo em diferentes estágios do 

desenvolvimento (tanto no período embrionário como na fase adulta - até a terceira 

semana pós-natal). Supressão da expressão de colibistina nos diferentes períodos de 

vida observados reproduziu os mesmos defeitos no agrupamento de gefirina e dos 

receptores GABAA (subunidade γ2) observados nos camundongos adultos nocautes 

constitutivos para o gene da colibistina: acúmulo de gefirina no citoplasma das 

células neuronais e perda dos agrupamentos de gefirina e de receptores GABAA nos 

sítios pós-sinápticos do hipocampo. Os dados deste último trabalho demonstram que 

a proteína colibistina é necessária tanto para a localização inicial (durante os estágios 

iniciais da sinaptogênese) quanto para a manutenção de gefirina e de receptores de 

GABAA nas membranas pós-sinápticas inibitórias do hipocampo de camundongos. 

 

1.5.6) Mutações no gene ARHGEF9 foram descritas em pacientes com diferentes 

doenças neurológicas 

A confirmação da importância da proteína colibistina na localização pós-

sináptica de gefirina e de receptores de neurotransmissores inibitórios em humanos 

veio com a identificação de três mutações patogênicas no gene ARHGEF9.  

Em 2004, Harvey et al. identificaram uma mutação de substituição de 

aminoácido (p.G55A) no domínio SH3 da colibistina em um paciente com 

hiperecplexia associada à epilepsia de difícil controle e retardo mental grave, que 

faleceu com 4 anos de idade. Estudos funcionais reveleram que a proteína colibistina 

humana mutada, mais não a proteína selvagem, super-expressa em neurônios corticais 

de camundongos adultos in vitro forma agregados intracelulares com a proteína 

gefirina e com receptores de GABAA, impedindo o trasporte dessas proteínas para os 

dendritos.  



 

 
 

 

Em 2008, Marco et al. descreveram uma paciente com uma inversão 

paracêntrica no cromossomo X (46, X, inv (X) (q11.1q27.3)), onde um dos pontos de 

quebra ocorreu no gene ARHGEF9 (entre os exons 1 e 3) e o outro em um deserto 

gênico. Estudos de inativação do cromossomo X em células sanguíneas da paciente 

reveleram que ela apresenta inativação completa do cromossomo X normal. O quadro 

clínico da paciente consiste em retardo mental moderado e hiperestimulação 

sensorial. Análise dos níveis de expressão de ARHGEF9 em células sanguíneas da 

paciente revelou uma diminuição da expressão do gene ARHGEF9 de cerca de dez 

vezes em relação aos de controles, e os autores sugeriram que a pequena expressão 

encontrada na paciente é proveniente do cromossomo X normal, apesar dele ser 

preferencialmente inativado. Assim sendo, o mecanismo molecular dessa mutação 

parece ser de perda de função.  

Mais recentemente, Kalscheuer et al. (2008) descreveram uma paciente com 

uma translocação balanceada entre os cromossomos X e 18 (46,X,t(X;18) 

(q11.1;q11.21)), onde o ponto de quebra no cromossomo X ocorreu sobre o gene 

ARHGEF9 (entre os exons 6 e 7), e o ponto de quebra no cromossomo 18 ocorreu em 

uma região que não possui gene conhecido ou predito. A paciente apresenta retardo 

mental profundo, epilepsia, dismorfismo facial, ansiedade, insônia e comportamento 

de agressividade. Estudos de expressão do gene ARHGEF9 em células sanguíneas da 

paciente revelaram ausência de transcritos normais do gene, sugerindo que a paciente 

apresenta inativação completa do cromossomo X normal. Por outro lado, os autores 

verificaram que a paciente apresenta duas classes de RNA mensageiros truncados 

sendo expressos em suas células (compostos pelos exons 1 a 6 de ARHGEF9, 

seguidos por exons crípticos derivados de sequências intrônicas ou intergênicas dos 

cromossomos X e 18), e conseqüentemente a expressão de duas colibistinas truncadas 

sem o domínio PH e a região C-terminal. Em neurônios corticais de camundongos em 

cultura a super-expressão das duas colibistinas humanas truncadas, mas não da 

proteína humana selvagem, resultou na diminuição drástica de agrupamentos das 

proteínas gefirina e de receptores GABAA endógenos nas regiões de sinapse. 

É interessante comentar que, conforme discutido por Kalscheuer et al. (2008), 

os fenótipos mais graves em humanos são observados quando as proteínas 

colibistinas mutadas parecem adquirir um efeito de ganho de função, seqüestrando a 



 

 
 

 

gefirina e os receptores GABAA endógenos das membranas dos sítios pós-sinápticos 

inibitórios (Harvey et al., 2004; Kalscheuer et al., 2008). 

 

Conforme descrito anteriormente, neste trabalho analisamos o gene 

ARHGEF9 em pacientes com hiperecplexia e em pacientes com retardo mental 

associado com epilepsia (Capítulo 4). Ainda, com a finalidade de aumentar nosso 

conhecimento sobre as vias de sinalização em que a proteína colibistina está 

envolvida, nós realizamos um estudo funcional com a proteína colibistina humana 

com o objetivo de identificar outras proteínas que interagem com ela (Capítulo 5). 



 

 
 

 

1.6) Objetivos 

 

Os objetivos do presente trabalho são: 

1) Identificar o gene associado com uma forma de Retardo Mental sindrômico 

com herança recessiva ligada ao cromossomo X (Capítulo 3). 

2) Analisar a região codificadora do gene ARHGEF9 em pacientes com 

hiperecplexia e retardo mental associado com epilepsia (Capítulo 4). 

3) Identificar proteínas que interagem com colibistina, com a finalidade de maior 

compreensão das cascatas de sinalização envolvidas na formação e 

funcionamento de sinapses inibitórias do sistema nervoso central (Capítulo 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Capítulo 2 

 

Conclusão 

 

Esse trabalho contribuiu para aumentar o conhecimento e a compreensão 

sobre genes e mecanismos moleculares associados com certas doenças neurológicas, 

bem como sobre alguns dos mecansimos envolvidos no complexo funcionamento do 

sistema nervoso central.  



 

 
 

 

Capítulo 3  
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