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RESUMO 

 

 

Takada LT. Pesquisa de mutações do genes GRN e dosagem plasmática de 

progranulina em casuística brasileira de degeneração lobar frontotemporal [tese]. São 

Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina, 2015. 

 

Introdução: A demência frontotemporal (DFT) inclui a variante comportamental da 

demência frontotemporal (vcDFT), a variante semântica da afasia progressiva primária 

(vsAPP), e a variante não fluente da APP (vnfAPP). Os genes em que são encontradas 

mutações causadoras de DFT mais frequentemente são: GRN (que codifica a 

progranulina), MAPT (que codifica a proteína tau) e C9orf72. Métodos: Foram 

incluídos probandos diagnosticados com vcDFT, vsAPP ou vnfAPP, com base com os 

critérios diagnósticos mais recentes, e um grupo de indivíduos cognitivamente 

normais.  Os éxons 2-12 de GRN e os éxons 1, 9-13 de MAPT foram sequenciados 

pelo método de Sanger, e foi realizada dosagem de progranulina no plasma. 

Resultados: foram incluídos 62 probandos, sendo 44 com vcDFT, 9 com vsAPP, e 9 

com vnfAPP. Antecedente familiar de demência foi positivo em 45,1% dos probandos, 

e de DFT, em 24,1%. Os 60 indivíduos do grupo controle tinham idade média de 

60,8±8,5 anos. Foram identificadas seis mutações nulas em GRN (p.Q130X, 

p.V200Gfs*18, p.Q257Pfs*26, p.Q300X, p.S301Cfs*60 e p.D317Afs*11) e uma 

mutação patogênica em MAPT (p.N279K). A dosagem média de progranulina 

plasmática nos pacientes com mutações de GRN foi de 29,8±11,9ng/ml Conclusões: 

A frequência de mutações patogênicas em GRN nesta casuística foi de 9,6%, e a de 

mutações em MAPT foi de 1,6%. Entre casos familiais de DFT, a frequência de 

mutações em GRN foi de 33,3%, e em MAPT foi de 6,7%. Duas das mutações 

encontradas em GRN (p.Q130X e p.D317Afs*11) ainda não foram descritas em casos 

de DFT. O valor de corte de 70ng/ml identificou as mutações nulas de GRN com 

sensibilidade e especificidade de 100%. 

 

Descritores: degeneração lobar frontotemporal; demência frontotemporal; afasia 

primária progressiva não fluente; genética; tauopatias; proteinopatias TDP-43; 

mutação. 

 



ABSTRACT 

 

 

Takada LT. Mutations in GRN and plasma progranulin levels in a Brazilian cohort of 

Frontotemporal Lobar Degeneration [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”, 2015.  

 

Introduction: Frontotemporal dementia (FTD) encompasses behavioral variant of 

frontotemporal dementia (bvFTD), semantic variant of primary progressive aphasia 

(svPPA), and nonfluent variant PPA (nfvPPA). The genes in which FTD-causing 

mutations are most frequently found are: GRN (which encodes progranulin), MAPT 

(which encodes tau protein) and C9orf72. Methods: We included probands diagnosed 

with bvFTD, svPPA or nfvPPA, based on the most recent diagnostic criteria, and a 

group of cognitively normal individuals. GRN exons 2-12 and MAPT exons 1, 9-13 

were sequenced by the Sanger method, and plasma progranulin levels were 

measured. Results: we included 62 probands (44 with bvFTD, 9 with svPPA, and 9 

with nfvPPA). Family history of dementia was positive in 45.1% of probands, and of 

DFT, in 24.1%. The control group of 60 individuals had a mean age of 60.8±8.5 years. 

Six null GRN mutations were identified in (p.Q130X, p.V200Gfs*18, p.Q257Pfs*26, 

p.Q300X, p.S301Cfs*60 e p.D317Afs*11) and one MAPT pathogenic mutation 

(p.N279K). The mean plasma progranulin level in patients with GRN mutations was 

29.8±11,9ng/ml. Conclusions: The frequency of pathogenic mutations in GRN was 

9.6%, and of MAPT mutations was 1.6%. Among cases of familial FTD, the frequency 

of GRN mutations was 33.3%, and of MAPT mutations was 6.7%. Two of the mutations 

found in GRN (p.Q130X and p.D317Afs*11) are novel. The cutoff value of 70ng/ml 

identified null GRN mutations with sensitivity and specificity of 100%. 

 

Descriptors: frontotemporal lobar degeneration; frontotemporal dementia; primary 

progressive nonfluent aphasia; tauopathies; TDP-43 proteinopathies; mutation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Demência Frontotemporal – aspectos clínicos 

 

O termo Demência Frontotemporal (DFT) se refere a um grupo de doenças 

caracterizadas por degeneração focal dos lobos temporais e/ou frontais do cérebro.1 

Clinicamente, a DFT é subclassificada em uma variante comportamental (variante 

comportamental da DFT, vcDFT) e em duas variantes de linguagem, denominadas 

variante não fluente ou agramática da Afasia Progressiva Primária (vnfAPP) e variante 

semântica da APP (vsAPP).1-3 

A primeira descrição de vcDFT é atribuída a Arnold Pick, que em 1904 publicou 

um relato de caso de uma paciente de 41 anos que desenvolveu um quadro 

demencial, em que predominavam manifestações comportamentais como 

estereotipias, embotamento do afeto e perda de motivação (citado por Spatt, 2003).4 

O termo APP foi criado por M-Marsel Mesulam, após uma publicação seminal 

de 1982 em que descreveu uma série de casos de afasia lentamente progressiva sem 

demência.5,6 Mas a descrição do primeiro caso de APP também é atribuída a Pick, 

que em 1892 relatou um paciente com afasia e atrofia focal do hemisfério esquerdo, 

particularmente do lobo temporal (citado por Spatt, 2003).4  

Outros pesquisadores e grupos de pesquisa foram caracterizando ao longo das 

décadas de 1970 a 1990, formas de afasias neurodegenerativas, que hoje 

conhecemos como variantes da APP.2 O termo demência semântica foi proposto por 

Julie Snowden e colegas em 1989 para caracterizar casos de atrofia circunscrita dos 

lobos temporais associados a perda seletiva de memória semântica.7 Nos anos 1990, 

outra forma de afasia neurodegenerativa foi sendo descrita, caracterizada por 

comprometimento dos aspectos motores da fala, e nomeada de afasia progressiva 

não fluente.2,8 Em 2011 foram publicados os critérios diagnósticos de consenso das 

APPs, que sugeriu os termos vsAPP e vnfAPP ao invés de demência semântica e 

afasia progressiva não fluente, respectivamente, com intuito de uniformizar as 

publicações científicas.2 

Dentro do grupo das APPs existe ainda uma terceira variante, conhecida como 

variante logopênica da APP (vlAPP) ou afasia progressiva logopênica, que foi descrita 
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em 2004 pelo grupo de Maria Luiza Gorno-Tempini, na Universidade da Califórnia em 

São Francisco, EUA.9 A vlAPP geralmente não é incluída dentro do grupo das DFTs 

pois o diagnóstico neuropatológico mais frequente na vlAPP é de doença de Alzheimer 

(DA), e por isso ela é classificada como uma variante da DA.2 

 A DFT é considerada a segunda causa mais frequente de demência em 

pacientes com idade de início inferior a 65 anos (em algumas casuísticas 

apresentando prevalência similar à da DA nessa faixa etária).10-14 Estima-se que a 

prevalência de DFT seja de 15-22 casos por 100.000 habitantes, e a incidência de 

2,7-4 casos por 100.000 habitantes/ano.15 A idade de início dos sintomas é variável, 

em geral entre 45 e 65 anos, mas pode variar entre a terceira e nona décadas de vida; 

e na maior parte dos estudos a prevalência é similar entre homens e mulheres.16,17 A 

sobrevida dos pacientes após início dos sintomas é de aproximadamente 6 a 9 anos, 

mas a presença de doença do neurônio motor (DNM) reduz significativamente a 

sobrevida.15,18,19 

 

 

1.1.1.  Variante Comportamental da Demência Frontotemporal 

 

É a variante mais frequente da DFT. Em estudo colaborativo de 3 centros - nos 

Estados Unidos da América e na Alemanha - com 353 pacientes, vcDFT foi 

diagnosticada em 56,7% dos pacientes (seguida por vnfAPP em 24,6% e vsAPP em 

18,6%).20 

A vcDFT é caracterizada por quadro comportamental insidioso e progressivo, 

com mudanças na personalidade e no comportamento social. Além das mudanças 

comportamentais observa-se declínio cognitivo, particularmente no funcionamento 

executivo. E eventualmente ao quadro clínico podem se associar distúrbio de 

linguagem, sintomas extrapiramidais e/ou DNM.16,21  

As mudanças comportamentais podem incluir apatia (sugerindo disfunção de 

estruturas pré-frontais dorsomediais) e/ou desinibição (associada a disfunção pré-

frontal orbitofrontal e ventromedial), além de embotamento afetivo, perda de crítica 

(insight), perda de modos e decoro social, comportamentos estereotipados e 

perseverativos, e/ou mudanças no comportamento alimentar.1,16 
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As queixas cognitivas podem ser menos proeminentes no início, porém ocorre 

declínio cognitivo com déficits em tarefas frontais/funções executivas, e preservação 

relativa de memória episódica e das funções visuoespaciais.16,22,23  

O início dos sintomas ocorre por volta dos 45-65 anos de idade (podendo variar 

entre terceira e oitava décadas), e há certa preponderância masculina.20,24 Associação 

entre vcDFT e DNM – particularmente esclerose lateral amiotrófica (ELA) - ocorre em 

cerca de 15% dos casos de vcDFT,25 e parkinsonismo é observado em 10-20% dos 

pacientes.3,26 

Os critérios diagnósticos de vcDFT mais recentes foram publicados em 2011, 

e estão detalhados na Tabela 1.3 Os critérios admitem diagnóstico de vcDFT possível 

(baseado em sintomas e sinais) ou provável (quando o paciente apresenta além dos 

sinais e sintomas típicos, perda funcional e achados de neuroimagem típicos). Para o 

diagnóstico de vcDFT possível, o paciente deve apresentar três dos tipos de sintomas 

(A-E) listados na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Critérios diagnósticos da vcDFT  

A. Desinibição comportamental precoce; 
1. Comportamentos socialmente inapropriados, 
2. Perda de modos ou decoro, ou 
3. Atos impulsivos, precipitados. 

B. Apatia ou inércia precoce; 
1. Perda de empatia ou simpatia/compaixão precoce, 
2. Indiferença em relação às necessidades/sentimentos de outros, ou 
3. Diminuição no interesse social, em relacionamentos mútuos ou de afeto. 

C. Comportamentos compulsivos/ritualísticos, estereotipados, ou 
perseverativos precoces; 

1. Movimentos repetitivos simples, 
2. Comportamentos complexos, compulsivos ou ritualísticos, ou 
3. Estereotipias da fala. 

D. Hiperoralidade e mudanças na dieta; 
1. Mudanças nas preferências alimentares, 
2. Binge eating, aumento no consumo de álcool ou cigarros, ou 
3. Exploração oral ou consumo de objetos não comestíveis. 

E. Perfil neuropsicológico: disfunção executiva com preservação relativa de 
memória e habilidades visuoespaciais. 

Referência: Rascovsky et al., 20113 

 

Para o diagnóstico de vcDFT provável, o paciente deve preencher critérios para 

vcDFT possível e apresentar declínio funcional, além de neuroimagem mostrando 

atrofia ou hipoperfusão/hipometabolismo em regiões frontais e/ou temporais 
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anteriores. A sensibilidade dos critérios do International Behavioral Variant 

Frontotemporal Dementia Consortium é de 86-95% para vcDFT possível e de 76-85% 

para vcDFT provável.3,27,28 A sensibilidade dos critérios de 2011 é significativamente 

maior que a dos critérios de Neary et al. publicados em 1998; além disso os novos 

critérios apresentam boa confiabilidade interexaminador.1,3,29 

Em estudos de neuroimagem funcional (FDG-PET e SPECT), os achados mais 

frequentemente descritos são de hipometabolismo/hipofluxo frontal, temporal anterior 

e de cíngulo anterior; e com a evolução da doença pode haver extensão para regiões 

temporo-parietais.24,30  Estudos de neuroimagem estrutural podem ser normais no 

início da doença; porém com a progressão da doença, observa-se atrofia focal dos 

lobos frontais e temporais, particularmente das regiões frontais mesiais.16,31,32 O 

córtex do cíngulo anterior e a ínsula anterior, que inclui uma região chamada 

frontoínsula localizada na transição para o córtex orbitofrontal, fazem parte da rede de 

saliência e são particularmente vulneráveis à neurodegeneração na vcDFT. Em tais 

regiões, observa-se atrofia em fases iniciais da doença.33 

 

 

1.1.2. Variante semântica da Afasia Progressiva Primária 

 

É uma síndrome clínica caracterizada por distúrbio de linguagem fluente, com 

perda progressiva do conhecimento de palavras (levando a anomia e dificuldade de 

compreensão de palavras), e presença de parafasias semânticas.1,34 Os pacientes 

podem apresentar dificuldade para reconhecer objetos (particularmente itens pouco 

frequentes ou com os quais estão menos familiarizados) e sinais de dislexia e/ou 

disgrafia de superfície (que são caracterizadas por erros na escrita ou leitura de 

palavras irregulares).2 

O início dos sintomas ocorre mais frequentemente entre os 65-70 anos 

(variando entre 50-80 anos), com distribuição similar entre homens e mulheres (ou 

com leve predomínio em homens).20,34 A sobrevida é mais longa do que na vcDFT, 

com mediana entre 8 a 12 anos.34 

A doença leva a um comprometimento assimétrico dos lobos temporais 

anteriores, com quadro clínico diferente a depender do lado mais acometido. Nos 

casos de vsAPP de predomínio à esquerda o quadro clínico é o distúrbio de linguagem 
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citado acima. Após alguns anos de evolução do distúrbio de linguagem (em média três 

anos), podem aparecer sintomas comportamentais similares aos observados na 

vcDFT. Nos casos em que o predomínio é temporal anterior direito (variante temporal 

direita, que alguns autores sugerem que seja considerada outra forma clínica da 

vcDFT),35 a síndrome clínica é caracterizada por alterações comportamentais 

(mudança de personalidade, depressão, comportamento social inapropriado) com 

perda de crítica. Nesses casos, pode haver ainda prosopagnosia, topografagnosia e 

agnosia associativa. Os casos com predomínio à esquerda parecem ser mais 

frequentes do que os casos com predomínio à direita, porém isso pode ocorrer por 

viés de encaminhamento (sendo os pacientes com a variante temporal direita mais 

frequentemente encaminhados para avaliação psiquiátrica).16,36 

Os estudos de neuroimagem na vsAPP mostram consistentemente atrofia 

temporal anterior assimétrica, especialmente dos córtices polar, peririnal e giro 

fusiforme anterior (com estudos de neuroimagem funcional demonstrando padrão de 

hipometabolismo concordante).34,37 

 De acordo com os critérios diagnósticos de APP, em primeiro lugar se deve 

fazer o diagnóstico de APP com base nos critérios listados na Tabela 2.2 Após essa 

primeira etapa, deve-se seguir para o diagnóstico da variante da APP. No caso da 

vsAPP, os critérios estão descritos na Tabela 3. 

 

 

Tabela 2 - Critérios de Inclusão e Exclusão para o diagnóstico de Afasia 
Progressiva Primárias  

Critérios de Inclusão: os três devem estar presentes 

1. O sintoma mais proeminente é a dificuldade com linguagem 

2. Esses déficits são a causa principal de limitação nas atividades de dia diária 

3. Afasia deve ser o déficit mais proeminente no início dos sintomas, e nas fases 

iniciais da doença 

Critérios de exclusão: os quatro devem estar ausentes 

1. Os déficits são melhor explicados por doenças não degenerativas do sistema 

nervoso, ou por doenças clínicas; 

2. O distúrbio cognitivo é melhor explicado por diagnóstico psiquiátrico; 

3. Perda de memória episódica, memória visual, ou declínio nas habilidades 

visuoperceptivas como sintomas proeminentes iniciais; 

4. Distúrbio comportamental proeminente no início do quadro. 

Referência: Gorno-Tempini et al., 20112 
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Tabela 3 – Critérios diagnósticos da variante semântica da Afasia Progressiva 
Primária  

Diagnóstico Clínico de vsAPP 

Ambos critérios centrais devem estar presentes: 

     - Comprometimento da nomeação por confrontação; 

     - Comprometimento na compreensão de palavras isoladas. 

Ao menos 3 das seguintes características devem estar presentes: 

     - Comprometimento do conhecimento de objetos; 

     - Dislexia ou disgrafia de superfície; 

     - Repetição preservada; 

     - Produção de fala preservada (gramática e aspectos motores da fala). 

Diagnóstico de vsAPP com suporte de neuroimagem 

Ambos critérios devem estar presentes 

     - Diagnóstico clínico de vsAPP; 

     - Neuroimagem deve mostrar uma ou mais dos seguintes achados: 

          - Atrofia predominante no lobo temporal anterior; 

          - Hipoperfusão ou hipometabolismo predominante no lobo temporal anterior. 

Referência: Gorno-Tempini et al., 20112 

 

 

1.1.3.  Variante não fluente da Afasia Progressiva Primária 

 

A vnfAPP é caracterizada por fala espontânea não fluente, com presença de 

agramatismo e/ou apraxia da fala, parafasias fonêmicas e anomia.2,38 Agramatismo é 

caracterizado por simplificação das formas gramaticais, com presença de erros e 

omissões gramaticais. Os sintomas podem se iniciar com redução da produção de 

palavras, redução do comprimento de frases e dificuldade na compreensão de frases 

sintaticamente complexas. Os pacientes com vnfAPP falam em média menos de 45 

palavras por minuto, o que representa menos do que um terço do normal.38 Alguns 

pacientes apresentam dificuldade no planejamento articulatório das palavras, 

denominada apraxia da fala, e na avaliação neuropsicológica podem apresentar 

também sinais de disfunção executiva e déficit em memória operacional.  

Apesar das dificuldades de linguagem, os pacientes podem manter a 

funcionalidade e independência por alguns anos. Com a progressão da doença, 

podem se associar às dificuldades de linguagem quadro extrapiramidal compatível 
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com paralisia supranuclear progressiva (PSP) ou síndrome corticobasal (SCB), ou 

ainda mudanças comportamentais como vistas na vcDFT.1,16,38 

O início dos sintomas é, de modo geral, mais tardio que nas outras formas de 

vcDFT, com idade média de início de 63±9,7anos, e a evolução clínica parece ser 

mais longa que na vcDFT.20 

Observa-se atrofia perisilviana do hemisfério dominante como achado principal 

de neuroimagem, particularmente das regiões opercular, insular e inferior do lobo 

frontal esquerdo.2,38 

 Os critérios diagnósticos da vnfAPP estão na Tabela 4.2 

 

Tabela 4 – Critérios diagnósticos da variante não fluente da Afasia Progressiva 
Primária  

Diagnóstico Clínico de vnfAPP 

Ao menos um dos critérios centrais deve estar presente: 

     - Agramatismo; 

     - Apraxia da fala. 

Ao menos 2 das seguintes características devem estar presentes: 

     - Comprometimento da compreensão de frases complexas; 

     - Preservação da compreensão de palavras isoladas; 

     - Preservação do conhecimento de objetos. 

Diagnóstico de vnfAPP com suporte de neuroimagem 

Ambos critérios devem estar presentes 

     - Diagnóstico clínico de vnfAPP; 

     - Neuroimagem deve mostrar uma ou mais dos seguintes achados: 

          - Atrofia predominante na região frontoinsular posterior esquerda; 

          - Hipoperfusão ou hipometabolismo predominante na região frontoinsular 

posterior esquerda. 

Referência: Gorno-Tempini et al., 20112 

 

 

1.2. Neuropatologia da Degeneração Lobar Frontotemporal 

 

Enquanto o termo DFT tem sido usado nos últimos anos para englobar as 

síndromes clínicas que são descritas nas doenças em que a degeneração predomina 

nos lobos frontais e/ou temporais do cérebro, o termo Degeneração Lobar 

Frontotemporal (DLFT) tem sido empregado na classificação neuropatológica desde 

grupo de doenças.  
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Macroscopicamente, encontra-se na DLFT atrofia circunscrita e em geral 

assimétrica dos lobos frontais e/ou temporais. O padrão de atrofia é variável e se 

correlaciona com a síndrome clínica apresentada – ou seja, atrofia frontal bilateral na 

vcDFT, atrofia temporal anterior na vsAPP e atrofia perisilviana no hemisfério 

dominante na vnfAPP.39 Microscopicamente, encontra-se degeneração microvacuolar 

e perda de células piramidais nos córtices frontal e temporal, causando aspecto 

espongiforme predominante nas camadas superficiais do córtex cerebral. Graus 

variados de gliose, perda axonal e de fibras mielinizadas, presença de corpúsculos de 

inclusão e neurônios balonados também podem ser observados.16 

A classificação neuropatológica das DLFTs baseia-se na proteína agregada 

encontrada nas inclusões neuronais e/ou gliais. Atualmente são reconhecidos três 

grupos neuropatológicos de DLFT: DLFT-tau, DLFT-TDP e DLFT-FUS.40 

A DLFT-TDP é caracterizada por inclusões intracitoplasmáticas e 

intranucleares de TDP-43 hiperfosforilada, e é a forma mais frequentemente 

encontrada (em cerca de 50% dos casos de DLFT).41 Ela é subdividida em quatro 

subtipos (A, B, C e D), e cada subtipo está associado a uma ou mais síndromes 

clínicas e, em algumas situações, a mutações em genes causadores de DLFT (Tabela 

5). Inclusões com TDP-43 anormal também podem ser encontradas na ELA. 

Inclusões neuronais e/ou gliais imunorreativas a anticorpo contra a proteína tau 

hiperfosforilada são encontradas na DLFT-tau. A DLFT-tau pode se manifestar 

clinicamente como vcDFT, vnfAPP, PSP ou SCB, e é a alteração neuropatológica 

encontrada em casos de mutações do gene MAPT (que codifica a proteína tau 

associada a microtúbulos).40,41 Os subtipos de DLFT-tau conhecidos atualmente são: 

doença de Pick, degeneração corticobasal, paralisia supranuclear progressiva, 

doença de grãos argirofílicos, taupatia de múltiplos sistemas com demência, demência 

com predomínio de emaranhados neurofibrilares e taupatia de substância branca com 

inclusões globulares gliais.40  

A DLFT-FUS é encontrada em 5-10% dos casos de DLFTs.40,41 São descritas 

três formas de DLFT-FUS: doença com corpúsculos de inclusão basofílicos, doença 

com inclusão de neurofilamentos intermediários, e a denominada DLFT atípica.40 A 

DLFT atípica tem uma apresentação clínica particular e se caracteriza clinicamente 

por vcDFT de início precoce (em média 40 anos), com frequência aumentada de 
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sintomas psicóticos.42 Na neuroimagem observa-se atrofia de núcleo caudado como 

marcador precoce da doença.43 

Além desses três grupos principais, há dois outros grupos em que a proteína 

patológica principal ainda não foi identificada: DLFT-U e DLFT sem inclusões. Na 

DLFT-U observa-se inclusões imunocoradas por anticorpos contra proteínas do 

sistema ubiquitina-proteassoma como achado principal, porém tais alterações não são 

imunorreativas a anticorpos contra tau hiperfosforilada, TDP-43 ou FUS. A DLFT-U é 

encontrada nos casos de mutações do gene CHMP2B. Na DLFT sem inclusões 

(previamente denominada demência sem histopatologia distinta ou dementia lacking 

distinctive histopathology - DLDH), não há alterações imunocoradas com anticorpos 

contra proteínas do sistema ubiquitina-proteassoma, tau hiperfosforiladas, TDP-43 ou 

FUS.40 

 

Tabela 5 - Subtipos da DLFT-TDP e correlações com clínica e genética  

Subtipo Patologia cortical Fenótipos 

associados 

Mutações 

associadas 

A 

INC frequentes 

ND curtos frequentes 

Alterações predominantemente 

na camada 2 

vcDFT 

vnfAPP 
GRN 

B 

ICN em quantidade moderada 

ND esparsos 

Todas as camadas 

vcDFT 

vcDFT com DNM 
C9orf72 

C 

ND longos frequentes 

INC esparsas 

Alterações predominantemente 

na camada 2 

vsAPP 

vcDFT 
 

D 

DN curtos frequentes 

INIs frequentes 

INC esparsas 

Todas as camadas 

Miopatia com 

corpúsculos de 

inclusão, doença de 

Paget óssea e vcDFT 

VCP 

Legenda: INC: inclusões neuronais intracitoplasmáticas; ND: neuritos distróficos; INI: inclusões 
neuronais intranucleares. Referência: Mackenzie et al., 2011.44 

 

 

1.3. Genética da DLFT 
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A DLFT tem um componente genético importante, o que pode ser observado 

pelo fato de que cerca de 40% dos pacientes têm antecedente familiar de doenças do 

espectro das DFTs e cerca de 10-15% apresentam história familiar de DFT com 

padrão de herança autossômico dominante.45-48 Dentre as variantes da DFT, a vcDFT 

é a que mais frequentemente e a vsAPP é a que menos frequentemente apresentam 

agregação familiar, com mais de um indivíduo acometido na mesma família.47-51 

História familiar com padrão autossômico dominante em geral é mais frequente na 

vcDFT sem DNM do que na vcDFT com DNM.48,49,51 

Desde a identificação de mutações no gene da proteína tau associada a 

microtúbulos (MAPT) como causadora de DFT familial em 1998,52 mutações em mais 

de dez outros genes foram identificadas, como no gene da progranulina (GRN), em 

2006, e no gene C9orf72 (Chromosome 9 open reading frame 72), em 2011.53-55 O 

conhecimento sobre a genética das DLFTs tem crescido exponencialmente nos 

últimos anos, mas ainda há muito o que ser descoberto e outros genes devem ser 

identificados no futuro, uma vez que até 60% das famílias com DFT não apresentam 

mutações nos genes atualmente conhecidos.51,56 

Existem importantes ligações entre as doenças do espectro das DLFTs e as 

DNM. Clinicamente, isso se caracteriza pela co-ocorrência de DFT e DNM em 

pacientes (na forma de DFT-DNM) e pela existência de famílias cujos indivíduos 

desenvolvem DFT, DNM ou DFT-DNM.16 Do ponto de vista neuropatológico, inclusões 

com proteínas TDP-43 e FUS anormais também são encontradas em casos de 

DNM.57 Do ponto de vista genético, existem mutações em genes que estão 

associadas tanto a DFT quanto a DNM/ELA. As mutações mais frequentes que 

causam DFT e DNM familial são as expansões de hexanucleotídeos no gene C9orf72, 

mas mutações em outros genes como o gene da proteína TDP-43 (TARDBP) e o gene 

da proteína FUS (FUS) também causam doenças do espectro das DLFT-DNM. Vários 

dos genes associados às doenças deste espectro codificam proteínas que participam 

de vias de degradação de proteínas, por autofagia e/ou pelo sistema ubiquitina-

proteasoma, como a FUS, TDP-43, e UBQLN2.58 

Outros genes, dentre os quais o gene da proteína que contém valosina (VCP), 

estão associados a um fenótipo complexo denominado de proteinopatia 

multisistêmica.59 A proteinopatia multisistêmica é uma síndrome rara caracterizada 

por acometimento de encéfalo, neurônios motores, músculos e ossos, e clinicamente 
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se apresenta em famílias cujos indivíduos apresentam combinações dos seguintes 

fenótipos: vcDFT, DNM, doença de Paget óssea e/ou miopatia com corpúsculos de 

inclusão.60 

Além das formas monogênicas da DLFT, alguns estudos têm tentado identificar 

genes associados às formas esporádicas, ou poligênicas, das DLFTs. A 

heterogeneidade neuropatológica da DLFT, e a falta de biomarcadores que permitam 

o diagnóstico neuropatológico do tipo de DLFT durante a vida têm dificultado a 

realização de estudos de associação genômica neste grupo de doenças. Mas alguns 

estudos de associação genômica ampla realizados recentemente conseguiram 

identificar alguns genes e potenciais vias fisiopatológicas e serão comentados 

adiante.61,62  

A frequência de mutações em genes associados à DFT ainda não foi 

determinada no em casuísticas brasileiras, mas alguns pacientes e famílias com 

mutações já foram publicados.63-65 

 

 

1.3.1. Genes associados às formas monogênicas da DLFT 

 

 

1.3.1.1.  Gene MAPT  

 

Gene e proteína. O gene MAPT localiza-se no cromossomo 17q21.1 e é 

composto por 16 éxons, dos quais apenas onze são expressos no sistema nervoso 

central (1-5,7,9-13).66 A proteína tau faz parte da família das proteínas associadas a 

microtúbulos, e tem a função de estabilizar e promover a montagem de microtúbulos.67 

A hiperfosforilação da proteína tau e seu acúmulo na forma de filamentos insolúveis 

no cérebro caracterizam as denominadas taupatias,68 que possuem como 

característica histopatológica principal a presença de inclusões neuronais e gliais 

imunorreativas a tau hiperfosforilada. 

 No encéfalo normal há seis isoformas da proteína tau, geradas a partir do 

splicing alternativo dos éxons 2, 3 e 10.69 Os éxons 9 a 12 codificam os domínios que 

se ligam aos microtúbulos, e dependendo da inclusão ou exclusão do éxon 10 nos 

transcritos, as isoformas podem ter três (3R) ou quatro repetições (4R) desses 
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domínios. No encéfalo normal, as isoformas 3R e 4R coexistem em igual proporção 

(1:1), e acredita-se que mudanças nessa proporção levam a neurodegeneração.52,69 

Nas taupatias pode haver predomínio da isoforma com 3R (como na doença de Pick), 

ou 4R (como na demência com grãos argirofílicos, PSP e degeneração corticobasal), 

ou ainda em combinação (3R+4R, como na DA).70 Os éxons 2 e 3 codificam regiões 

no amino-terminal que estão envolvidas com interações com a membrana plasmática 

e espaçamento entre microtúbulos.71,72 

 Mutações patogênicas. As mutações patogênicas de MAPT podem ser 

divididas em dois grupos, com mecanismos patogênicos distintos.52,69,73 O primeiro 

grupo, composto por mutações missense e deleções, modifica a proteína tau e sua 

função, de modo a aumentar ou diminuir sua interação com os microtúbulos. Algumas 

dessas mutações podem levar a aumento na tendência da tau em formar filamentos, 

que ao formar agregados se tornam neurotóxicos.74 O segundo grupo de mutações 

(localizadas no éxon 10 ou na região intrônica localizada próximo ao ponto de corte 5’ 

do éxon 10) interfere no splicing alternativo do éxon 10, com mudança na proporção 

entre tau 3R e 4R (aumentando a proporção de 4R), o que leva a um aumento de 

inclusões filamentosas e está relacionado a neurodegeneração.69 A proteína tau se 

acumula no citoplasma, é hiperfosforilada, torna-se insolúvel e forma filamentos, mas 

a ordem desses eventos ainda não é bem compreendida.75 

A maior parte das mutações patogênicas do gene estão agrupadas nos éxons 

9-13 (com exceção de duas mutações no éxon 1), que codificam as regiões de ligação 

com microtúbulos e regiões flanqueadoras (Figura 1).76,77 

 

 

Figura 1 - Mutações em MAPT 76 
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Até o momento foram identificadas mais de 44 mutações patogênicas do gene 

(missense, deleções, silenciosas ou mutações intrônicas), em 134 famílias.77 Em 

casuísticas de DFT com mais de 100 pacientes, mutações em MAPT foram 

encontradas em 3-11% dos casos, variando entre 9-38% em casos de DFT familial e 

0-3% em casos de DFT esporádica.48,49,54,78-85 As mutações mais comumente 

relatadas na literatura são: p.P301L (em 32 famílias) e IVS10+16C>T (em 27 

famílias).77,80 Mutações em MAPT causam doença com padrão de herança 

autossômico dominante, e penetrância maior que 95%.45,86  

Aspectos clínicos. Existe grande variabilidade fenotípica nas mutações deste 

gene. A idade média de início dos sintomas, por exemplo, varia entre 46 e 57 anos 

nas diversas casuísticas, e a idade de início dos sintomas já foi relatada entre 17 a 75 

anos.78,79,87 Mas de modo geral, o início dos sintomas ocorre antes dos 65 anos de 

idade, e início após os 70 anos é raro.49,78,88 O aparecimento de sintomas na segunda 

ou terceira décadas de vida também é raro, mas foi descrito em algumas mutações 

como p.G389R e p.G335V.77,78,88 A duração da doença até o óbito também é variável, 

e em média é de 8 a 10 anos, mas já foram descritos casos com duração total de 

doença variando entre um e 25 anos. A mutação p.R406W tem sido associada a 

duração mais longa de sintomas.78-80,88,89  

VcDFT, com ou sem parkinsonismo, é o fenótipo mais frequentemente relatado 

em mutações de MAPT (em mais de 85% dos casos).49,78,79 PSP 78,90,91 e vsAPP 80,92 

também são relativamente frequentes, seguidos por SCB 93, vnfAPP 78 e demência do 

tipo Alzheimer de início precoce 94-97 como fenótipos menos frequentemente descritos. 

O fenótipo de DA foi descrito em pacientes com mutações p.R406W e IVS10+16C>T, 

mas em nenhum dos casos descritos até o momento, o diagnóstico neuropatológico 

foi de DA.94-97. Apenas um caso de atrofia cortical posterior foi relatado, com a 

mutação p.V363I.98 

Parkinsonismo é relatado em 25-56% dos casos, e distúrbios da motricidade 

ocular extrínseca, em 13-29% dos pacientes.78,79,99 Anormalidades da motricidade 

ocular extrínseca parece ser um diferencial entre mutações de MAPT, e de GRN ou 

C9orf72, pois são raras nestes dois últimos.78,79   

A presença de DNM é rara em mutações de MAPT. Duas famílias com a 

mutação p.K317M foram descritas com fenótipo de vcDFT, parkinsonismo e DNM.100 
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Recentemente, uma nova mutação (p.D348G) foi encontrada em cinco pessoas de 

uma família com doença do neurônio motor inferior e falência respiratória, mas sem 

sinais de comprometimento cognitivo.101 Hipoventilação progressiva também foi 

relatada na única família descrita até o momento com mutação homozigótica em 

MAPT (p.S352L).102 

 Neuroimagem. Estudos de neuroimagem estrutural têm mostrado que, em 

indivíduos sintomáticos com mutação em MAPT, a atrofia é mais significativa em 

regiões temporais anteromediais.103,104 Um estudo sugeriu que mutações que afetam 

o splicing alternativo do éxon 10 (como a IVS10+16 e a p.N279K) tendem a apresentar 

um padrão de atrofia que predomina em lobos temporais mesiais, enquanto que 

mutações que alteram a estrutura da proteína (como a p.P301L), estão associadas a 

perda de substância cinzenta nas porções laterais dos lobos temporais.105 Atrofia 

também é observada nos lobos frontais, particularmente nas regiões orbitofrontais, e 

é tipicamente simétrica (contrastando com a assimetria encontrada em mutações de 

GRN).103 Atrofia em lobos parietais pode ser encontrada, mas é menos significativa 

do que a observada em mutações de GRN ou C9orf72.104,106  

Neuropatologia. As alterações neuropatológicas descritas em mutações de 

MAPT são heterogêneas, mas caracteristicamente se observam inclusões neuronais, 

ou gliais e neuronais, compostas por tau hiperfosforilada.75 Mutações localizadas nos 

éxons 9, 11, 12 e 13 geralmente estão associadas a inclusões em neurônios que 

contêm predominantemente tau 3R, enquanto que as localizadas nos éxons 1 e 10, 

ou nos introns próximos aos éxons 9 e 10, tendem a gerar inclusões em neurônios e 

células da glia com predomínio de isoformas com 4R.75 As inclusões neuronais podem 

se assemelhar a corpúsculos de Pick ou emaranhados neurofibrilares, enquanto que 

as inclusões gliais podem se apresentar como corpúsculos em embrião, astrócitos em 

tufo e/ou placas astrocíticas 75.   

Variantes de risco em MAPT. Os haplótipos H1/H2 incluem o gene MAPT e têm 

sido estudados como fatores de risco para taupatias, pois parecem afetar o splicing 

alternativo dos éxons 10 e/ou 3.73,107,108 O haplótipo H2 é o menos comum e é 

caracterizado por uma inversão de cerca de 900kb em relação à sequência do 

haplótipo H1.109 Ele é encontrado no mundo todo, mas com frequência maior no sul 

da Europa, sudeste da Ásia e norte da África.109  A associação mais consistentemente 

encontrada é entre o haplótipo H1 e risco aumentado para PSP,110,111 e há evidências 
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que indicam esse haplótipo como fator de risco para degeneração corticobasal e 

doença de Parkinson.112-115 Alguns estudos demonstraram maior frequência do alelo 

H1/genótipo H1H1 em pacientes com DFT, em relação a controles.116,117 No entanto, 

essa associação não foi encontrada em outros estudos, o que torna-a discutível ou 

não muito significativa.118,119 Os estudos que investigaram associação do haplótipo 

com DA também não obtiveram resultados consistentes.120,121 

 Uma variante rara localizada no éxon 7 (p.A152T) foi associada a aumento de 

risco de doenças do espectro das DFTs (como vcDFT, vnfAPP, PSP e SCB) e de DA 

em estudos recentes.122,123 Essa variante está localizada em uma região do gene 

diferente daquelas onde são descritas mutações patogênicas do gene. Estudos 

funcionais indicaram que essa variante está associada a redução da interação da tau 

com microtúbulos e aumento da formação de oligômeros tóxicos de tau.123 

 

 

1.3.1.2. Gene GRN 

 

Estudos de linkage em famílias com DFT apontavam uma região no 

cromossomo 17 (17q21) que continha cerca de 165 genes. Após a identificação do 

gene MAPT, observou-se que algumas dessas famílias não tinham mutações no gene 

MAPT e não apresentavam achados neuropatológicos de DLFT-tau, o que sugeria 

que outro gene naquela região cromossômica também estava associado a DFT. 

Apenas em 2006 (ou seja, oito anos após a descoberta de mutações em MAPT), e 

sequenciamento de mais de 80 dos genes da região é que mutações no gene da 

progranulina (GRN) foram identificadas como causadoras de DFT.53,124  

Gene e proteína. O gene se localiza na região 17q21.32 e é formado por 13 

éxons, dos quais o éxon 1 não codifica proteína. O gene codifica a proteína 

progranulina, de 593 aminoácidos, que pode ser clivada em peptídeos de granulina 

(A, B, C, D, E, F, e P).125 A progranulina é expressa principalmente em células 

epiteliais e hematopoéticas; e no sistema nervoso, é expressa em neurônios e 

micróglia. A proteína tem propriedades neurotróficas como fator de crescimento e de 

sobrevivência neuronal (protegendo neurônios de insultos tóxicos em modelos 

laboratoriais). Além disso, ela participa de processos inflamatórios (como cicatrização, 
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ativação da micróglia e inibição de TNF-α), tumorigênese, e está aumentada no 

diabete melito e na resistência à insulina.125-127 

Mutações patogênicas. As mutações patogênicas de GRN levam a perda de 

função, e causam doença por haploinsuficiência.53,128 As mutações nulas em GRN em 

geral são do tipo nonsense ou inserções ou deleções que geram mutações do tipo 

frameshift, com formação de códon de parada prematuro e decaimento de RNA 

mensageiro mediado por mecanismo nonsense. As deleções ou inserções de 

nucleotídeos em número não múltiplo de três levam a uma mudança na matriz de 

leitura dos códons (frameshift), ocasionando mudanças na tradução da proteína e 

frequentemente levando à ocorrência de um códon de parada precoce.   Mutações 

localizadas em sítios de iniciação de tradução ou de splicing, e deleções (parciais e 

totais) do gene também foram descritas.125,129-131 Mutações missense também foram 

descritas, mas em poucas delas há evidência de patogenicidade – afetando a 

produção, secreção ou função da progranulina - demonstrada por estudos funcionais, 

dentre as quais: p.A9D, p.C139R, p.R432C, e p.C521Y.132-134  

Modelos animais e de culturas de células têm mostrado que a deficiência de 

progranulina provoca redução na densidade sináptica, redução da sobrevida de 

neurônios, aumento da susceptibilidade de neurônios a estressores, e respostas 

inflamatórias anormalmente aumentadas, que podem ser os mecanismos subjacentes 

à neurodegeneração.125,135 No sangue de pacientes com mutações nulas em GRN 

foram relatados níveis aumentados dos mediadores inflamatórios IL-6 e TNF-α, o que 

corrobora a importância da inflamação na neurodegeneração associada a deficiência 

de progranulina.136,137 

 Já foram descritas mais de 69 mutações em 231 famílias, e as mais 

comumente relatadas são a p.R493X (em 43 famílias), p.T272Sfs*10 (em 35 famílias) 

e IVS1+5G>C (em 10 famílias) (Figura 2).77 Em casuísticas de DFT com mais de 100 

pacientes, mutações em GRN foram encontradas em 4-12% dos casos. Em casos de 

DFT familial, a frequência de mutações variou entre 7-28% e em casos de DFT 

esporádica, entre 1-4%.49,78-81,83,84,135,138 As mutações têm padrão de herança 

autossômico dominante, com penetrância estimada em 50-60% aos 60 anos e maior 

que 90% aos 70 anos.84,138,139 
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Figura 2 - Mutações em GRN 126 

 

 

Apresentação clínica. A idade média de início dos sintomas é de 46 a 57 anos 

nas casuísticas publicadas, com início variando entre 35 e 87 anos.49,78-81,84,127,135,138 

Além da variabilidade fenotípica entre famílias, há grande variabilidade na 

apresentação clínica entre indivíduos da mesma família, com idade de início dos 

sintomas variando em até 20 anos.139 A duração dos sintomas da doença até o óbito 

é em média de 5 a 9 anos, e varia na literatura entre um a 23 anos.49,78-80,83,138 

 A apresentação clínica mais frequente em mutações de GRN é a vcDFT, que 

ocorre em cerca de 60-80% dos casos, seguida em frequência por vnfAPP e 

SCB.78,79,135,138,140 Mutações em GRN foram a causa mais frequente de SCB familial 

em algumas casuísticas.78,138 Outras variantes da APP, como a semântica e a mista, 

foram descritas em alguns casos.83,89,141 Fenótipos de demência do tipo Alzheimer, 

doença de Parkinson e demência com corpúsculos de Lewy são infrequentes; e 

apresentação de PSP é rara.97,135,138,142,143 Atrofia cortical posterior foi relatada em 

apenas um paciente.144 A apresentação de vcDFT com DNM também é rara, e foi 

relatada em poucos casos na literatura.84,138,140 

Parkinsonismo é observado em 20-50% dos doentes.78,79,139 Um grupo relatou 

frequência aumentada de alucinações visuais em indivíduos com mutações de GRN, 

em cerca de 25% dos casos,78 mas outros grupos não tiveram o mesmo achado, e 

encontraram frequência de alucinações e/ou psicose entre 5-12% dos casos.83,139 

Além de sinais de disfunção executiva (típicos de vcDFT), a avaliação 

neuropsicológica pode demonstrar sinais de comprometimento dos lobos parietais, 

com disgrafia, discalculia, apraxia e/ou déficits visuoespaciais.83 
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Mutação em homozigose (p.T272Sfs*10) foi relatada em dois irmãos com 

lipofuscinose ceróide neuronal de início adulto, indicando que mutações em 

homozigose de GRN levam a um fenótipo completamente diferente das mutações em 

heterozigose. Com a lipofuscinose ceróide neuronal é uma doença de acúmulo 

lisossomal, esse achado sugere que a progranulina participa de processos celulares 

relacionados aos lisossomos.145 Consistente com esse achado, um estudo encontrou 

níveis elevados de proteínas lisossomais (como CTSD, LAMP1 e LAMP2) e acúmulo 

de saposina D e a SCMAS (subunidade C da ATPase mitocondrial) em encéfalos de 

pacientes com mutações em GRN.146 O acúmulo de saposina D e SCMAS é 

tipicamente observado na lipofuscinose ceróide neuronal. Este mesmo estudo relatou 

presença de TDP-43 hiperfosforilada em alguns encéfalos de pacientes com 

lipofuscinose ceróide neuronal.146  

Neuroimagem. Estudos de neuroimagem estrutural indicam que a assimetria é 

mais significativa em mutações de GRN do que em mutações de MAPT ou de 

C9orf72.83,104,147 A atrofia é mais proeminente em regiões temporais posteriores e 

parietais, mas também se estende aos lobos frontais.103 Tanto as regiões parietais 

mediais (pré-cuneo e cíngulo) quanto as laterais apresentam atrofia mais significativa 

em mutações de GRN do que de MAPT.  

Hiperintensidades subcorticais periventriculares que indicam envolvimento da 

substância branca em imagens de ressonância magnética ponderadas em T2/FLAIR 

foram observadas em 20-40% dos pacientes, e encontradas principalmente em 

regiões de maior atrofia, como nos lobos frontais e parietais.148-150 As 

hiperintensidades podem ser confluentes, e comprometer as fibras em U, além da 

substância branca subcortical.150 Não se sabe ao certo o substrato neuropatológico 

dessas alterações, mas possivelmente estão relacionadas a focos de desmielinização 

e/ou ativação de micróglia.149,151  

Progranulina como biomarcador. Mutações nulas de GRN levam a reduções 

nos níveis de progranulina no plasma e líquido cefalorraquidiano, tanto em indivíduos 

sintomáticos, quanto pré-sintomáticos.152-154 Mutações missense também podem 

estar associadas a níveis reduzidos de progranulina, similares aos das mutações 

nulas, ou em valores intermediários entre os encontrados em mutações nulas e em 

controles.154,155 Mas níveis normais de progranulina já foram relatados em pacientes 

com mutações missense (como a p.C521Y),134,155 o que seria um fator limitante ao 
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uso de dosagem plasmática de progranulina como método de rastreio para mutações 

de GRN. 

Neuropatologia. Mutações patogênicas em GRN levam a acúmulo de inclusões 

intracelulares de TDP-43 hiperfosforilada, e tipicamente se encontram no estudo 

neuropatológico de encéfalos de indivíduos com mutação em GRN características de 

DLFT-TDP tipo A (Tabela 5).44 O mecanismo pelo qual a deficiência de progranulina 

leva à neurodegeneração e ao acúmulo de TDP-43 anormal no cérebro ainda não é 

conhecido. É possível que o acúmulo de TDP-43 anormal esteja relacionado a maior 

susceptibilidade a estressores externos que células nervosas apresentam na 

deficiência de progranulina, já que a proteína TDP-43 está envolvida em processos 

celulares ativados durante o estresse, como a formação de grânulos de estresse, e a 

solubilidade e agregação de TDP-43 se alteram durante o estresse celular.125,156 

 Variantes de risco em GRN. Entre os polimorfismos encontrados em GRN, o 

rs5848 é o que tem sido mais estudado. A variante rs5848 está localizada na região 

não traduzida 3’ de GRN, e mais especificamente em um sítio de ligação do microRNA 

mi-659.157 Estudos in vitro mostraram que o alelo menor T de rs5848 facilita a ligação 

de mi-659 (em comparação com o alelo maior C), o que resulta em inibição da 

tradução de GRN. Rademakers et al. demonstraram que indivíduos com o genótipo 

TT de rs5848 têm risco aumentado de desenvolver DLFT-TDP, com odds ratio de 3,18 

(intervalo de confiança 95% de 1,50-6,73) em relação a indivíduos com o genótipo 

CC.157 No entanto, estudos posteriores não conseguiram replicar associação de 

rs5848 em casuísticas de DFT diagnosticadas clinicamente.158,159 O grupo holandês 

também não encontrou associação entre o genótipo de rs5848 e DLFT-TDP, em uma 

análise de subgrupo com 23 casos de DLFT-TDP.159  

 Estudos que investigaram associação entre o polimorfismo em rs5848 e DA e 

doença de Parkinson também encontraram resultados inconsistentes. Uma meta-

análise publicada recentemente encontrou associação entre o genótipo TT e aumento 

de risco de DA apenas nos modelos homozigótico (TT vs. CC: odds ratio 1,36, com 

intervalo de confiança 95% de 1,11-1,66, p=0,003) e recessivo (TT vs. CC+CT: odds 

ratio 1,31, com intervalo de confiança 95% de 1,08-1,58, p=0,006). De modo similar, 

a associação com doença de Parkinson também só foi encontrada nos mesmos 

modelos, homozigótico (TT vs. CC: odds ratio 1,34, com intervalo de confiança 95% 
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1,05-1,69 e p=0,017) e recessivo (TT vs. CC+CT: odds ratio 1,28, com intervalo de 

confiança 95% 1,02-1,60 e p=0,034) 160. 

  

 

1.3.1.3. Genes associados ao espectro das DLFT-DNM 

 

 

1.3.1.3.1. Gene C9orf72 

 

Expansões de hexanucleotídeos GGGGCC em região intrônica do gene 

C9orf72 foram descobertas em 2011 como causadoras de DFT, DFT-DNM e ELA por 

dois grupos independentes.54,55  

Gene e proteína. O gene C9orf72 está localizado no cromossomo 9p21.1. A 

função da proteína C9ORF72 ainda não bem é conhecida, mas há evidências que 

sugerem que ela regule processos relacionados ao sistema endossomal e à autofagia, 

uma das vias de degradação de proteínas.161 A C9ORF72 também parece interagir 

com outras proteínas implicadas na DNM, como ubiquilina 2, hnRNPA1 e 

hnRNPA2/B1.161 

 

 

Figura 3 – Estrutura do gene C9orf72 e localização da expansão (GGGGCC)n 

 

Mutações patogênicas. Os mecanismos pelos quais as expansões de 

hexanucleotídeos GGGGCC levam a neurodegeneração ainda não estão 

completamente elucidadas, mas desde 2011 importante descobertas têm sido feitas. 

Uma das descobertas mais importantes foi que as repetições de hexanucleotideos 

formam proteínas com repetições de dipeptídeos (poliGA [glicina-alanina], poliGP 

[glicina-prolina], poliGR [glicina-arginina], poliPR [prolina-arginina] e poliPA [prolina-
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alanina]), através de tradução associada a repetições e não iniciada por ATG (em 

inglês: repeat-associated non-ATG-initiated translation, ou RAN translation).162,163 

 Três possiveis mecanismos patogênicos (não mutualmente excludentes) 

foram inicialmente considerados: redução da expressão de RNA mensageiro 

resultando em haploinsuficiência, toxicidade mediada por RNA, e/ou toxicidade 

causada por polipeptídeos.58,164  

Diversos estudos demonstraram evidências de que o RNA mensageiro das 

repetições GGGGCC forma agregados no núcleo que sequestram proteínas que se 

ligam a RNA, afetando assim o splicing alternativo e o transporte de RNA mensageiro 

do núcleo para o citoplasma, e levando a neurodegeneração.165-168 Donnelly et al. 

conseguiram reverter parcialmente a excitotoxicidade induzida por glutamato em 

neurônios derivados de células-tronco pluripotentes induzidas com a mutação C9orf72 

através do uso de oligonucleotídeos antisense que se ligam ao RNA com repetições 

GGGGCC.169 

Dois estudos recentes indicaram que as proteínas com repetições de 

dinucleotídeos, e não o RNA, têm papel fundamental na neurodegeneração. Kwon et 

al. demonstraram que polímeros sintéticos com 20 repetições de PR e GR entravam 

em células, se ligavam a nucléolos e acabavam levando a morte celular.170 Além disso, 

os polímeros afetavam o splicing alternativo de RNA mensageiro (em padrão similar 

ao observado em pacientes com ELA) e a biogênese de RNA ribossomal. Mizielinska 

et al. demonstraram que as proteínas poliGR e poliPR com 36 ou 100 repetições 

causavam deformidades nos olhos de drosófilas (o que é indicativo de 

neurodegeneração) e morte precoce, enquanto que RNA com até 288 repetições não 

alterou o fenótipo.171 Esses estudos indicam que as proteínas com arginina são 

particularmente neurotóxicas; no entanto, não permitem descartar que RNA com 

repetições longas não possam causar ou participar da neurodegeneração. A 

possibilidade de que tanto RNA quanto proteínas participam do processo 

neurodegenerativo é sugerida por alguns estudos. Wen et al. observaram sinergismo 

na toxicicidade de transcritos com 42 repetições e de proteínas poliPR com 50 

repetições em neurônios corticais.172  

O mecanismo de haploinsuficiência foi inicialmente proposto pelo achado de 

níveis reduzidos de C9orf72 no cérebro de indivíduos com a mutação, e pela 

hipermetilação das ilhas CpG localizadas próximas à expansão.54,173 Mas estudos 
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posteriores mostraram que a hipermetilação da expansão de repetições está 

associado a duração de doença mais longa, e menor acúmulo de focos de RNA e 

agregados de dipeptídeos, de modo que parece ser um mecanismo de proteção.174,175 

Além disso, expansões de hexanucleotídeos em homozigose já foram encontradas, e 

diferentemente das mutações em que há perda de função (como no caso de GRN), o 

fenótipo foi similar às mutações em heterozigose.176,177 

Desse modo, atualmente se acredita que a expansão de hexanucleotídeos em 

C9orf72 ou leva a neurodegeneração por duplo mecanismo, ou seja através da 

toxicidade mediada por RNA e também por polipeptídeos, ou apenas por toxicidade 

mediada por polipeptídeos.168  

O número exato de repetições necessárias para causar doença ainda não foi 

estabelecido, devido ao fato de que as tecnologias atualmente disponíveis para 

sequenciamento não comportam sequências de milhares de pares de bases por 

leitura. Em geral, aceita-se 30 ou mais repetições de hexanucleotídeos como sendo 

patogênicas, apesar de que se estima que o número de repetições na maioria dos 

pacientes seja em torno de 700-4400.54,55,178,179 Em controles saudáveis, o número de 

repetições é tipicamente menor que 20-25.54,55 É possível que expansões de 

repetições de tamanho intermediário (entre 20 e 30, ou mais) possam estar 

associadas a aumento de risco de DFT, DNM, ou outras doenças neurodegenerativas 

como a doença de Parkinson. Isso foi sugerido pelos resultados de alguns estudos 

pequenos, que ainda precisam ser replicados em casuísticas maiores.180-182  

Além da variabilidade fenotípica possivelmente associada ao número de 

repetições, variantes em outros genes, como PRNP, GRN, ATXN2 e TMEM106B 

parecem influenciar a apresentação da mutação, como idade de início dos sintomas 

e sobrevida.183-186 

O padrão de herança observado nesta mutação é tipicamente autossômico 

dominante, mas a expansão já foi encontrada em homozigose, com fenótipo similar 

ao observado na expansão em heterozigose.176 A penetrância é alta, mas deve ser 

incompleta, uma vez que a mutação pode ser encontrada em idosos cognitivamente 

normais e estima-se que 0,1-0,2% da população normal tenha a expansão 

patológica.178,179,187 Um estudo multicêntrico estimou a penetrância em 58% aos 58 

anos, e próxima a 100% aos 80 anos.178 
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As doenças causadas por expansões de repetições podem estar associadas 

ao fenômeno de antecipação. No caso das expansões em C9orf72, o estudo da 

antecipação é limitado pela falta de técnicas que permitam mensurar com precisão o 

número de expansões, como já mencionado. Outra dificuldade para estudos sobre 

antecipação (e penetrância) a ser melhor explorada no futuro é que a expansão é 

instável, e mesmo gêmeos monozigóticos, e amostras de tecido diferentes de um 

mesmo indivíduo podem ter expansões com números diferentes de 

repetições.179,183,188 Ademais, há evidências de que o mosaicismo seja dependente da 

idade, o que complica ainda mais a interpretação do número de repetições.183 De 

qualquer modo, a análise de algumas casuísticas sugere que haja antecipação, com 

a idade de início dos sintomas em indivíduos de uma geração ocorrendo em média de 

7 a 11 anos mais cedo do que na geração anterior.56,189,190 

As casuísticas publicadas até o momento indicam que as expansões de 

hexanucleotídeos em C9orf72 são a causa mais genética mais comum de ELA, DFT 

e DFT-DNM, tanto esporádicas quanto familiais.164,178 Na Europa, a mutação foi 

encontrada em 10% dos casos de DFT (18% de DFT familial e 6% de DFT esporádica) 

e em 9% de casos de ELA (37% de ELA familial e 6% de ELA esporádica).178,191 Na 

presença de DNM (DFT-DNM), a frequência de mutações sobe para 56% dos casos 

familiais e 14% dos esporádicos.191 Mas a frequência da mutação varia muito de 

acordo com a população estudada, e é mais alta em países nórdicos, como a Finlândia 

(onde foi encontrada em 48% dos casos de DFT familial e 46% de ELA familial), e 

mais baixa em países asiáticos, como o Japão (uma casuística de 48 casos familiais 

e 27 esporádicos de DFT, PSP e CBS não identificou nenhum caso com a mutação) 

e Coréia do Sul.164,178,192,193 Acredita-se que os casos esporádicos sejam explicados 

por penetrância incompleta ou dependente da idade, ou ainda por informações 

incompletas sobre história familiar, já que expansões de novo não foram 

documentadas até o momento.164  

Apresentação clínica. Os fenótipos mais comumente observados são vcDFT, 

DFT-DNM e ELA.54,55 Os três fenótipos podem aparecer em indivíduos de uma mesma 

família, mas uma mesma família pode ter apenas um ou dois desses fenótipos. 

Heterogeneidade fenotípica também é observada, com variação de mais de 20 anos 

na idade de início de sintomas e variação de duração de doença de mais de 10 anos, 

dentro de uma mesma família.190 
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O início dos sintomas da vcDFT ocorre em média entre 46 e 57 anos, variando 

entre 17 e 75 anos.56,78,85,178,191,194-198 Clinicamente, a vcDFT causada pela mutação é 

de modo geral similar a dos casos esporádicos, mas o início pode ser um pouco mais 

precoce.56 Além disso, alguns estudos sugerem que sintomas psicóticos são mais 

frequentes em pacientes com a mutação do que em casos esporádicos, 

particularmente nas fases precoces da doença.197,199 O perfil neuropsicológico é típico 

da vcDFT, caracterizado por disfunção executiva, mas declínio de memória episódica 

e de habilidades visuoespaciais foram relatados em alguns pacientes.85,200 

Parkinsonismo ocorre em 12-35% dos pacientes, e em frequência menor do que 

observado nos casos com mutações de MAPT ou GRN.78,79,81  

APP não é uma apresentação comum das mutações de C9orf72, e representou 

de 0-20% dos casos de DFT em diferentes casuísticas.78,79,178,195-197 Mas tanto vsAPP 

e vnfAPP foram relatadas nesta mutação, inclusive associadas a DNM (APP-DNM). 

DNM é encontrada em cerca de 30% dos casos de vcDFT e geralmente se 

apresenta como ELA, enquanto que atrofia muscular progressiva ou esclerose lateral 

primária são infrequentes.191,201,202 A idade média de início de ELA é de 56,8 anos, 

variando entre 27 a 89 anos, e é similar a casos esporádicos de ELA.178 ELA de início 

bulbar parece ser mais frequente entre pacientes com mutação, mas esse achado não 

é consistente nos estudos.178,203,204 

Outros fenótipos além de DFT, DNM ou DFT-DNM são infrequentes ou raros 

nesta mutação. Foram descritos casos de DA, incluindo casos com confirmação 

neuropatológica, em indivíduos com expansões em C9orf72, mas na maior parte das 

casuísticas, a expansão foi encontrada em menos de 1% dos casos de DA, mesmo 

em casuísticas de DA de início precoce ou DA familial.97,179,205-208 Outros fenótipos 

foram descritos em poucos casos, ou como relatos de caso, como: doença de 

Parkinson (incluindo um com confirmação neuropatológica),209-213 SCB com ou sem 

ELA,212-214 PSP com ou sem ELA,212,213 demência com corpúsculos de Lewy,215 ataxia 

cerebelar,214,216 e ELA com esclerose múltipla.217 Expansões de repetições em 

C9orf72 também foram encontradas em cerca de 2% de pacientes diagnosticados 

com síndrome Huntington-like, e esta pode ser a mutação mais comum nesse grupo 

diagnóstico 179,218. Em casuísticas alemãs de pacientes diagnosticados clinicamente 

com esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo, ou transtorno afetivo bipolar, a 

expansão em C9orf72 foi encontrada em menos de 1% dos pacientes.219,220  
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A duração dos sintomas é variável, com médias relatadas entre 3 e 15 anos (e 

variação entre 1 e 24 anos).78,79,81,189,194-196 O início dos sintomas por vezes é difícil de 

ser identificado com precisão, já que em alguns casos, mudanças comportamentais 

ocorrem insidiosamente ao longo de anos ou décadas antes que um diagnóstico de 

demência possa ser feito.64,190 A velocidade de progressão da doença também varia 

significativamente, e tanto formas lentamente quanto rapidamente progressivas de 

vcDFT causadas pela mutação em C9orf72 já foram descritas.221,222 A presença de 

DNM reduz a sobrevida da DFT, mas não há consenso na literatura se a mutação está 

associada a sobrevida mais longa ou mais curta do que casos esporádicos de DFT-

DNM.194,223,224 

Neuroimagem. A atrofia em casos de mutação de C9orf72 predomina nas 

regiões frontais, mas também acomete os lobos temporais e parietais.85,104,194 A atrofia 

em geral é simétrica, mas em alguns casos a atrofia pode ser mínima, particularmente 

no início da doença. 81 Os lobos temporais são em geral menos acometidos do que 

nas mutações de GRN ou MAPT, e a atrofia parietal pode ser tanto medial quanto 

lateral.  

Alguns estudos encontraram atrofia também no tálamo e cerebelo, incluindo 

um estudo de neuroimagem longitudinal.104,194,225 Consistente com a importância da 

patologia talâmica nesta mutação, um estudo de ressonância magnética funcional em 

repouso mostrou correlação entre a redução da conectividade da rede de saliência e 

atrofia no núcleo talâmico pulvinar medial esquerdo.226 

Neuropatologia. Do ponto de vista neuropatológico, a mutação está associada 

a presença de inclusões TDP-43 positivas como as encontradas em DLFT-TDP tipo B 

e tipo A (isoladamente ou em conjunto).81,227 Após a descoberta da mutação, 

observou-se que havia no encéfalo de pacientes inclusões positivas para p62 mas 

negativas para TDP-43, particularmente na camada piramidal do hipocampo e 

camada de células granulares do cerebelo (estas últimas consideradas 

patognomônicas da mutação).228 Posteriormente, e com o uso de anticorpos contra 

proteínas com repetições de dipeptídeos (como poliGA, poliGP e poliGR), descobriu-

se que as inclusões p62 positivas e TDP-43 negativas continham essas proteínas com 

repetições de dipeptídeos.162,163 As inclusões com essas proteínas são 

predominantemente neuronais, e podem estar localizadas no núcleo ou no 

citoplasma.227 
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Existem relatos raros de casos em que foi observado acúmulo de proteínas 

com repetições de dipeptídeos, mas sem patologia TDP-43.163,229 Esse achado indica 

que o acúmulo de TDP-43 anormal deva ocorrer mais tardiamente na fisiopatologia 

da doença causada pelas expansões em C9orf72, apesar de que parece haver 

correlação melhor entre o quadro clínico e a patologia TDP-43 do que a patologia das 

proteínas com repetições de dinucleotídeos.229,230 Não se conhecem bem as 

interações entre a expansão do gene e a proteína TDP-43, mas os resultados de um 

estudo realizado com culturas de células sugeriram que os polipeptídeos poliGA, 

poliGP e poliGR interferem com o sistema ubiquitina-proteasoma, o que pode afetar a 

homeostase da proteína TDP-43.231  

Mutações coexistentes. Estudos recentes identificaram a presença de 

expansões de hexanucleotídeos de C9orf72 em pacientes que tinham mutações 

patogênicas em outros genes, como GRN, MAPT, TARDBP e FUS 232,233. Esse 

achado de mutações coexistentes é infrequente (menos que 2% dos casos em um 

estudo de DFT), mas pode alterar a apresentação clínica das mutações, como a idade 

de início dos sintomas. Em casos com mutações em GRN e C9orf72, os achados 

neuropatológicos mostraram características de ambas mutações.232,234 

  

 

1.3.1.3.2.  Gene TARDBP 

 

Gene e proteína. O gene TARDBP está localizado no cromossomo 1p36.22 e 

codifica a proteína TDP-43 (transactive response [TAR]-DNA binding protein 43kDa). 

A TDP-43 é uma proteína que se liga a DNA e RNA, e que tem múltiplas funções no 

metabolismo de RNA, incluindo regulação da transcrição e tradução, splicing, 

transporte núcleo-citoplasmático, e formação de grânulos de estresse.58,235,236 

Mutações patogênicas. Até o momento, foram encontradas 34 mutações 

patogênicas em 131 famílias, sendo as mutações descritas principalmente em casos 

familiais e esporádicos de ELA.77 A maior parte das mutações em TARDBP são 

missense (inserções, deleções e mutações nonsense foram encontradas em alguns 

casos) e localizadas no éxon 6 do gene, que codifica o carboxi-terminal, região 

envolvida com interação entre proteínas, regulação do splicing e localização celular 

da TDP-43.235,236 Células com inclusões citoplasmáticas imunocoradas com 
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anticorpos contra TDP-43 tipicamente não apresentam TDP-43 no núcleo, local onde 

se observa TDP-43 na imunohistoquímica de células normais.  Isso sugere que perda 

de função no núcleo e/ou efeitos tóxicos da proteína no citoplasma devem causar 

degeneração. Ambas possibilidades têm suporte pelas evidências disponíveis até o 

momento.58 

O padrão de herança é caracteristicamente autossômico dominante com 

penetrância incompleta, mas indivíduos com mutações em homozigose já foram 

relatados (com ELA, DFT-DNM com parkinsonismo, e um indivíduo assintomático de 

67 anos de idade).233,236,237 

Aspectos clínicos. Mutações em TARDBP causam cerca de 3% das formas 

familiais e 1,5% das formas esporádicas de ELA, mas são causa infrequentes de DFT 

(com ou sem DNM), com menos de 20 probandos relatados na literatura com DFT ou 

demência.236,238 Dentro do espectro das DFTs, já foram descritos casos de DFT-DNM 

(p.G2955), vsAPP-DNM (p.G295S), vcDFT (p.N267S e p.A382T), SCB (p.N26S), e 

vsAPP (p.I383V).239-244 Floris et al. recentemente publicaram uma série de 5 

probandos da Sardenha com a mutação p.A382T, e observaram que dentre os casos 

de DFT por mutações em TARDBP, apesar de o fenótipo vcDFT ser o mais 

frequentemente descrito, cerca de 30% apresentavam quadro de predomínio temporal 

(casos de variante temporal direita da vcDFT, vsAPP, ou ainda um quadro misto que 

denominaram de variante bitemporal da DFT).238 Existe grande variabilidade na idade 

de início dos sintomas, com relatos de casos de início entre os 29 e 77 anos de 

idade.238 

Mutações também foram encontradas em pacientes com diagnóstico clínico de 

doença de Parkinson (p.N267S e p.A382T), ELA com parkinsonismo (p.A315E) e ELA 

com demência do tipo Alzheimer (p.G294V).245-248 Apresentações atípicas também 

foram descritas, como vcDFT com coréia e paralisia supranuclear do olhar (p.K263E) 

e anartria progressiva (p.S393L).249,250 

Neuropatologia. Em casos DNM com mutações em TARDBP, mas sem 

comprometimento cognitivo, foram encontradas inclusões intracitoplasmáticas 

neuronais e gliais imunorreativas a anticorpos contra TDP-43 em neurônios motores 

superiores e inferiores, e em alguns casos também em outras regiões do encéfalo, 

como córtex, núcleos da base, amígdala e/ou núcleos do tronco encefálico.251 Apesar 

de se acreditar que as mutações em TARDBP aumentem a fosforilação de TDP-43, 
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um estudo com a mutação p.N352S observou apenas raras inclusões com TDP-43 

hiperfosforilada.251 Em um caso de vsAPP com a mutação p.I383V, Gelpi et al. 

encontraram inclusões intracitoplasmáticas neuronais pequenas e neuritos curtos 

imunocorados com anticorpos contra ubiquitina e TDP-43 (com padrão que mais se 

aproximaria de DLFT-TDP tipo A), além de patologia tau em astrócitos e neurônios e 

inclusões com alfa-sinucleína no tronco encefálico e ínsula.242. 

 

 

1.3.1.3.3.  Gene FUS 

 

Gene e proteína. O gene FUS está localizado no cromossomo 16p11.2, é 

composto por 15 éxons, e codifica a proteína fused in sarcoma (FUS). Essa proteína 

pertence a uma família de proteínas ligadoras a DNA/RNA, chamada de proteínas 

FET.252  A proteína FUS está envolvida em vários papéis relacionados ao metabolismo 

de RNA, incluindo regulação da transcrição, splicing, transporte núcleo-

citoplasmático, e formação de grânulos de estresse, além de reparo de DNA e 

proliferação celular.58,253  

Mutações. Até o momento, são conhecidas 23 mutações patogênicas em 49 

famílias.77 A maioria das mutações são missense, mas inserções e deleções (algumas 

causando mutações frameshift) também foram encontradas.253 As mutações no gene 

parecem causar neurodegeneração através de mecanismos tanto de ganho de função 

tóxica, já que a proteína FUS mutante e a hiperexpressão de proteína FUS normal 

parecem ser tóxicas em modelos animais, quanto de perda de função, pois a proteína 

mutante pode se ligar e suprimir as funções da FUS normal e de outras proteínas.58,253 

As mutações localizadas no carboxi-terminal afetam o sinal de localização nuclear da 

proteína, levando a uma redistribuição da proteína do núcleo para o citoplasma, onde 

a FUS é recrutada para grânulos de estresse, se agrega, e forma inclusões.58,252-254 

Aspectos clínicos. Mutações em FUS mais frequentemente se apresentam 

como DNM, e são encontradas em cerca de 5% dos casos familiais e <1% dos casos 

esporádicos de ELA, incluindo ELA juvenil.236 Demência é considerada rara em 

mutações deste gene e foi relatada em poucas famílias. DFT-DNM e ELA-demência 

(com ou sem parkinsonismo) foi relatado em cinco famílias até o momento (p.G156E, 

p.G174-G175del, p.G206S, p.R521C, p.R521H),255-257 enquanto que vcDFT sem 
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sinais de DNM foi descrito em apenas dois probandos com as mutações p.M254V e 

p.P106L (mas ainda faltam evidências funcionais de patogenicidade destas duas 

últimas mutações).241,253,258 

Recentemente, variantes como p.Q290X (a única mutação nonsense descrita 

no gene), p.P431L e p.E377W foram encontradas em famílias com tremor 

essencial.259,260 Mas mutações em FUS parecem ser raras em tremor essencial, e a 

associação entre variantes em FUS e tremor essencial ainda precisa ser melhor 

estudada.253,261 

 Neuropatologia. A avaliação neuropatológica de casos de ELA com mutações 

em FUS mostra inclusões citoplasmáticas imunorreativas a FUS em neurônios e 

células da glia, mas existe variabilidade nos tipos de inclusões relatados em diferentes 

mutações, como a presença ou ausência de inclusões basofílicas.252,253 

 

 

1.3.1.3.4. Gene UBQLN2 

 

Gene e proteína. Em 2011 Deng et al. descreveram mutações no gene 

UBQLN2 (ubiquilina 2) em ELA com e sem demência.262 O gene está localizado no 

cromossomo Xp11.21 e é formado por um único éxon. A ubiquilina 2 participa do 

sistema ubiquitina-proteasoma, que faz parte da via celular de degradação de 

proteínas, e mutações em UBQLN2 parecem comprometer a função desse sistema.262  

Mutações patogênicas. O padrão de herança é dominante ligado ao X, de modo 

que tanto homens quanto mulheres podem ser afetados.262 A penetrância é alta, mas 

parece ser incompleta, considerando que Synofzik et al. descreveram um indivíduo 

assintomático aos 81 anos de idade.263 

Aspectos clínicos. A idade de início é variável (mediana de 33 anos em homens 

e 44,5 anos em mulheres), mas parece ser significativamente menor em homens com 

a mutação.262 A maior parte dos carreadores desenvolvem ELA, mas alguns casos 

foram descritos com o fenótipo vcDFT-DNM.262 Mutações em UBQLN2 parecem ser 

raras em DFT,264-266 e há apenas um caso de DFT sem DNM descrito na literatura, 

com a mutação p.A282V.263 A mutação p.A282V é possivelmente patogênica, e não 

foi encontrada em controles. No entanto, ela está localizada fora da região com 
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repetições PXX, onde as outras mutações foram encontradas, e não há estudos 

funcionais comprovando sua patogenicidade. 

Uma família com a mutação p.P497L foi recentemente descrita, com 

caracterização do quadro clínico em cinco gerações.267 Nessa família, o quadro se 

iniciava antes dos 10 anos de idade em homens e entre os 20-30 anos em mulheres. 

Em geral, disartria e perda do controle fino dos movimentos eram os sintomas iniciais. 

Posteriormente, os pacientes desenvolviam quadro caracterizado por tetraparesia 

espástica, por vezes acompanhada por distonia ou movimentos coreoatetóides, e 

progressivamente evoluíam para um quadro demencial com predomínio de sintomas 

comportamentais. A neuroimagem inicialmente era normal, mas com a progressão se 

observava comprometimento do córtex cerebral, substância negra, núcleo caudado e 

trato corticoespinhal. A sobrevida variou entre 4 a 17 anos. Apenas uma paciente 

dessa família desenvolveu um quadro característico de ELA aos 63 anos de idade e 

faleceu aos 67 anos, sem sinais de demência.  

Neuropatologia. Estudos demonstraram inclusões imunorreativas a anticorpos 

contra ubiquilina 2 em neurônios motores espinais e no hipocampo.262 Além de ser 

imunorreativas a anticorpos contra ubiquitina e p62, as inclusões positivas para 

ubiquilina 2 parecem estar co-localizadas com TDP-43 e FUS.268 As inclusões 

positivas para ubiquilina 2 não são específicas para os casos com mutações neste 

gene, já que foram também encontradas em casos de ELA e DLFT-DNM sem 

mutações em UBQLN2.262 

Na família com a mutação p.P497L, foram relatadas inclusões imunorreativas 

a anticorpos contra ubiquilina 2 no tronco encefálico e formações hipocampais, além 

de inclusões com marcação positiva para TDP-43.267 

 

 

1.3.1.3.5. Outros genes do espectro das DLFT-DNM 

 

Mutações em outros genes causadores de DNM também foram descritas com 

o fenótipo de vcDFT-DNM, em poucos casos, ou em relatos de casos isolados. 

Mutações no gene da optineurina (OPTN) são conhecidas como causadoras 

de glaucoma de ângulo aberto, e mais recentemente, mutações em homozigose e 

heterozigose foram identificadas em casos de ELA.269 Mutações em OPTN também 
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foram descritas em dois casos de vcDFT-DNM, com atrofia temporal e inclusões 

citoplasmáticas imunorreativas a anticorpos contra TDP-43.270,271 Assim como outras 

proteínas associadas a DLFT-DNM, a optineurina está envolvida nas vias de 

degradação de proteínas por autofagia.58 Variantes em OPTN também foram 

identificadas em estudos de associação genômica ampla (GWAS, de genome-wide 

association studies) como fator de risco para doença de Paget óssea.272,273 Isso é de 

interesse no contexto das proteinopatias multissistêmicas, que serão discutidas 

adiante. 

O fenótipo de vcDFT-DNM também foi descrito em mutações de SOD1 

(superóxido dismutase),274 DCTN1 (dinactina 1),275 ANG (angiogenina),276 SIGMAR1 

(receptor intracelular não-opióde sigma 1),277, e DJ-1 (PARK 7).278 Mutações em 

SOD1 são a causa genética mais comum de ELA, mas são raramente associadas a 

sintomas cognitivos ou comportamentais.279 Mutações em DCTN1 são tipicamente 

associadas à síndrome de Perry, uma doença autossômica dominante caracterizada 

por parkinsonismo, hipoventilação, perda de peso e depressão. Variantes em DCTN1, 

e também em ANG, são consideradas fatores de risco para ELA.233,280 Mutações em 

DJ-1 causam doença de Parkinson de início precoce, com um padrão de herança 

autossômico recessivo (PARK 7).278 Mutações em SIGMA1R foram inicialmente 

descritas em casos de ELA juvenil.277 

 

 

1.3.1.4. Genes associados às Proteinopatias Multissistêmicas 

 

Mutações no gene VCP foram descobertas em 2004 como causadoras de um 

fenótipo complexo, que inicialmente incluía a miopatia com corpúsculos de inclusão, 

a doença de Paget óssea e a vcDFT e por isso era comumente descrita com o 

acrônimo IBMPFD (do inglês inclusion body myositis, Paget´s disease of the bone and 

frontotemporal dementia).281 Em 2010, um estudo multicêntrico que usou 

sequenciamento de exoma descobriu que mutações em VCP também podem causar 

ELA familial, ampliando assim o fenótipo associado a mutações de VCP.282 

Posteriormente, verificou-se que essas famílias ocasionalmente podem apresentar 

manifestações sistêmicas, como cardíacas, hepáticas, de sistema nervoso periférico, 

entre outras, de modo que o acrônimo inicialmente empregado não parecia mais 
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adequado.283,284 Assim, Benatar et al. propuseram que este grupo de doenças seja 

nomeado de “proteinopatias multissistêmicas”.59  

A miopatia com corpúsculos de inclusão se manifesta inicialmente com 

fraqueza de músculos da cintura escapular e pélvica. A fraqueza se apresenta de 

maneira lentamente progressiva, e os pacientes levam em média de 10 a 15 anos 

para ficarem dependentes de cadeira de rodas. Os reflexos osteotendíneos são 

tipicamente abolidos ou hipoativos, e a creatina quinase (CPK) é normal ou levemente 

aumentada. A biópsia muscular mostra sinais de miopatia, vacúolos marginados, e 

inclusões imunocoradas com anticorpos contra ubiquitina, p62 e TDP-43.284  

A doença de Paget óssea é caracterizada por remodelamento ósseo focal, com 

aumento da atividade osteoclástica levando a lesões líticas nos ossos 

(caracteristicamente no crânio, vértebras e/ou pelve), e espessamento ósseo. 

Indivíduos com a doença de Paget óssea podem ser assintomáticos, ou desenvolver 

sintomas como dores ósseas, fraturas patológicas ou osteoartrite. A fosfatase alcalina 

sérica normalmente está elevada. Tanto formas esporádicas quanto familiais da 

doença de Paget óssea já foram descritas, e a forma familial se inicia mais 

precocemente e é mais grave do que a forma esporádica.285 A doença é tratável, com 

bisfosfonados, e por isso é de grande importância a identificação de indivíduos em 

risco.  

 Mutações em VCP são a causa mais frequente da proteinopatia 

multissistêmica, mas mutações nos genes HNRNPA1 e HNRNPA2B1 também foram 

identificados.286. Mutações no gene SQSTM1 ainda não foram associadas a miopatia 

com corpúsculos de inclusão, mas já foram encontradas nos outros fenótipos da 

síndrome.287 Outros genes devem ser identificados no futuro, uma vez que mutações 

nesses quatro genes não explicam todos os casos de proteinopatia multissistêmica 

familial.288 

  

 

1.3.1.4.1. Gene VCP 

 

Gene e proteína. O gene VCP (valosin-containing protein) está localizado no 

cromossomo 9p (9p13.3). A proteína que contem valosina é uma proteína AAA+ 

(ATPase associada com uma variedade de atividades celulares), que participa de 
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múltiplos processos celulares, como degradação de proteínas ubiquitinadas pelo 

sistema ubiquitina-proteassoma e por autofagia.284 

Mutações patogênicas. Atualmente, são conhecidas 18 mutações missense do 

gene em 48 famílias.77 As mutações em VCP parecem afetar as vias de degradação 

de proteínas, o que deve levar a neurodegeneração.284 

A transmissão ocorre em padrão de herança autossômico dominante, com 

penetrância variável de acordo com o fenótipo (cerca de 30% dos pacientes 

desenvolvem vcDFT, 85-90% desenvolvem miopatia com corpúsculos de inclusão e 

45-50% apresentam doença de Paget óssea).73,289,290  

Aspectos clínicos. Mutações em VCP são encontradas em menos de 2% dos 

casos de DFT, e são responsáveis por 50-75% dos casos de proteinopatia sistêmica 

familial.48,56,85,287-289 O início dos sintomas da miopatia (média 43 anos) e doença de 

Paget (média 42 anos) geralmente ocorrem mais precocemente do que o da DFT 

(média 55 anos).291 Indivíduos com mutação podem desenvolver os três fenótipos 

(12%), uma combinação de dois dos fenótipos (50%), ou apenas um dos fenótipos 

(38%).291 Apenas 3% desenvolvem DFT isoladamente, mas já foi descrita uma família 

que apresentou apenas o fenótipo cognitivo.289,291  

As manifestações neuropsiquiátricas são compatíveis com vcDFT na grande 

maioria dos casos, mas há relatos de vsAPP e demência do tipo Alzheimer.281,283 A 

duração da doença é em média de 19 anos após o início da miopatia ou doença de 

Paget, mas apenas de 6 anos em média após o início da demência.283 

Recentemente uma mutação (p.R93C) foi identificada em um paciente 

brasileiro que apresentava miopatia, doença de Paget e vcDFT 65.  

Mutações em VCP foram encontradas em cerca de 2% dos casos familiais de 

ELA, e cerca de 9% dos indivíduos com mutações neste gene desenvolvem 

ELA.282,283,292 

Neuropatologia. O achado neuropatológico em mutações de VCP é de DLFT-

TDP tipo D (Tabela 5).44 

 

 

1.3.1.4.2.  Genes HNRNPA2B1 e HNRNPA1 
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Gene e proteína. Os genes HNRNPA2B1 e HNRNPA1 (ribonucleoproteínas 

nucleares heterogêneas A2/B1 e A1, respectivamente) codificam ribonucleoproteínas 

que participam do metabolismo de RNA, e interagem com outras ribonucleoproteínas, 

como a TDP-43.59,286,288 O gene HNRNPA2B1 está localizado na banda citogenética 

7p15 e o gene HNRNPA1, na banda citogenética 12q13.1. 

Mutações patogênicas. As mutações descritas até o momento estão 

localizadas nos domínios príon-like das proteínas, e facilitam a fibrilização e 

incorporação em grânulos de estresse das ribonucleoproteínas, além de induzir a 

formação de inclusões citoplasmáticas patológicas em modelos animais.286 

Aspectos clínicos. Mutações nestes genes foram relatadas por dois grupos e 

são causas raras de proteinopatia multissistêmica familial (0-12%), e de ELA familial 

e esporádica.59,286 Mutações em HNRNPA2B1 e HNRNPA1 não foram encontradas 

em casuísticas francesas e dinamarquesas de DFT e ELA, ou em casos de 

proteinopatia multissistêmica na França.288,293 

 Neuropatologia. Não há relatos com os achados neuropatológicos nestas 

mutações até o momento, mas um estudo encontrou inclusões citoplasmáticas 

imunorreativas a TDP-43, hnRNPA2/B1, e hnRNPA1 em biópsia muscular de 

pacientes com a mutação.286 

 

 

1.3.1.4.3. Gene SQSTM1 

 

Gene e proteína. O gene SQSTM1 (sequestossoma 1) codifica a proteína p62, 

que participa da degradação de proteínas ubiquitinadas por autofagia, e também é 

implicada na diferenciação celular, apoptose e respostas imunes.294,295 O gene fica na 

banda citogenética 5q35.   

Mutações patogênicas. A maior parte das mutações identificadas se localiza no 

domínio associado a ubiquitina (UBA, do inglês ubiquitin-associated) da proteína. Mas 

mutações em outras regiões do gene também foram descritas, e incluem mutações 

missense (maior parte), nonsense e deleções.296 Acredita-se que as mutações afetam 

a ligação da proteína p62, e consequentemente, a degradação de proteínas, como a 

TDP-43.294,295  
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Aspectos clínicos. O fenótipo mais frequentemente observado em mutações de 

SQSTM1 é a doença de Paget óssea, e mutações são encontradas em 25-50% dos 

casos de doença de Paget familial e 5-10% dos casos esporádicos.285 Enquanto que 

este gene foi inicialmente associado a doença de Paget em 2002, apenas a partir de 

2011 que casos de ELA esporádica e familial, vcDFT familial e DFT-DNM familial 

começaram a ser identificados em mutações de SQSTM1.287,297 Já foram descritas 

famílias com os fenótipos de vcDFT, doença de Paget, e/ou ELA, mas vcDFT e ELA 

também foram observados em famílias sem história de doença de Paget.294,297  

Mutações em SQSTM1 foram encontradas em 0,9-3% dos casos de DFT e ELA 

(familial e esporádica), e em menos de 5% dos casos familiais de proteinopatia 

multissistêmica.287,294-297 O início dos sintomas na DFT variou entre 48 e 73 anos.287,294 

Mutações em SQSTM1 foram identificadas em raros pacientes diagnosticados 

com vnfAPP, vsAPP, PSP e SCB, mas a patogenicidade dessas mutações ainda 

precisa ser confirmada.296,298 

Neuropatologia. Inclusões imunorreativas a p62, TDP-43 e em alguns casos a 

TDP-43 fosforilada, em neurônios e células da glia foram descritas em pacientes com 

mutações em SQSTM1.295,296 

 

 

1.3.1.5. Gene CHMP2B 

 

Gene e proteína. O gene CHMP2B (charged multivesicular body protein 2B) 

está localizado no cromossomo 3p11.2. A proteína CHMP2B faz parte do complexo 

ESCRT-III (endosomal sorting complex required for transport-III), que participa de vias 

de degradação de proteínas associadas a endossomas e lisossomas.299.  

Mutações patogênicas. Mutações nonsense em CHMP2B são causas 

genéticas raras de DFT, e foram descritas em famílias dinamarquesas e belgas com 

padrão de herança autossômico dominante.299-301 As mutações levam a formação de 

proteínas truncadas no carboxi-terminal. Até o momento foram descritas quatro 

mutações em cinco famílias.77  

Aspectos clínicos. A idade média de início da vcDFT causada por mutações 

nonsense em CHMP2B é de 58 anos, variando entre 48 e 67 anos. A duração da 

doença é na média de 10 anos, mas pode variar entre 3 e 21 anos.300 
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Mutações missense no gene foram descritas em pacientes com DNM 

(particularmente com atrofia muscular primária), DFT-DNM, e casos isolados de 

vsAPP e SCB.299,301-304 No entanto, deve-se ressaltar que a patogenicidade dessas 

mutações não foi ainda comprovada de modo inequívoco e a maior parte das 

mutações missense foi descrita em casos esporádicos. 

Neuropatologia. Gera interesse o fato de o achado neuropatológico ser de 

DLFT-U, ou seja, as inclusões são imunocoradas com anticorpos contra ubiquitina e 

p62, mas não contra tau, TDP-43 ou FUS.  Isso indica que deve haver nesses casos 

outra forma de proteinopatia ainda não descrita.40 Mutações em CHMP2B 

representam a maior parte dos casos de DLFT-U, e apenas raros casos esporádicos 

de DLFT-U foram descritos.305  

 

 

1.3.2. Genes associados às formas poligênicas da DLFT 

 

Estudos de associação genética nas formas esporádicas de DFT são 

dificultados pela heterogeneidade neuropatológica observadas nas síndromes 

clínicas, e pela falta de biomarcadores que permitam predizer o diagnóstico 

neuropatológico com acurácia aceitável ainda durante a vida. É de se imaginar que 

cada subtipo neuropatológico da DLFT esteja associado a diferentes variações 

genéticas, em diferentes genes, e por isso o poder de estudos de associação 

realizados apenas com base em fenótipos clínicos era muito reduzido. Uma das 

maneiras encontradas para de se superar essa limitação foi a inclusão apenas de 

casos com diagnóstico neuropatológico confirmado. Com isso, alguns estudos 

conseguiram identificar variantes de risco, apesar da redução do número de casos 

disponíveis para análise. 

Para lidar com a questão da heterogeneidade neuropatológica, o primeiro 

GWAS em DLFT incluiu apenas casos de DLFT-TDP, e foi publicado em 2010.306 Esse 

estudo incluiu 515 casos de DLFT-TDP, e encontrou associação significativa com 

SNPs no gene TMEM106B (como o rs1990622 com OR=0,61 e p=1,08x10-11 em 

relação ao alelo menor C), localizado em 7p21. A associação foi ainda mais 

significativa em uma análise apenas com indivíduos com mutações em GRN. A 

associação com variantes em TMEM106B foi replicada em uma casuística belga de 
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DFT.307 Estudos posteriores indicaram que rs1990622 estava em alto desequilíbrio de 

ligação com rs3173615 (r2=0,98), que corresponde a uma mutação missense 

(p.T185S).62 

O gene TMEM106B codifica a proteína transmembrana 106B, uma 

glicoproteína localizada predominantemente na membrana de endossomos tardios e 

lisossomos, local onde ela pode interagir com GRN.308-310 A isoforma protetora da 

proteína é a S185, que foi associada a níveis mais baixos de TMEM106B do que a 

isoforma T185, o que é compatível com o achado de aumento na expressão de 

TMEM106B em cérebros de indivíduos com DLFT-TDP encontrado em alguns (mas 

não todos) estudos.62,306,311 Alguns estudos demonstraram que o aumento da 

expressão de TMEM106B está relacionada a aumento de progranulina, mas ainda 

não está claro como isso leva a um aumento de risco de DLFT-TDP.311 

 Variantes em TMEM106B também parecem influenciar a apresentação de 

mutações nas formas monogênicas de DLFT-TDP. Homozigose do alelo menor de 

rs1990622 (genótipo CC) foi associado a redução de penetrância em indivíduos com 

mutação em GRN (OR=0,12, p=0,09),312 enquanto que o alelo maior do mesmo SNP 

foi associado a idade mais precoce de início de sintomas.313 Em indivíduos com 

expansões em C9orf72, um estudo mostrou que a homozigose do alelo menor de 

rs3173615 (genótipo GG, equivalente a TMEM106B p.T185S) conferia um efeito 

protetor para DFT (OR=0,33) ou DFT-DNM (OR=0,38), mas não para DNM 

isoladamente (OR=0,85).185 Outro estudo associou o alelo maior (T) de rs1990622 

com idade de início dos sintomas e de óbito mais tardias, em pacientes com DFT com 

a expansão em C9orf72.314 

Em 2014 foi publicado um GWAS em DFT com a colaboração de 44 grupos de 

pesquisa.61 Todos os participantes tinham ascendência européia, e foram analisadas 

amostras de 3526 pacientes com DFT (2417 com vcDFT, 576 com vsAPP, 582 com 

vnfAPP, 344 com DFT-DNM, e 221 com DFT não especificada) e de 9402 controles 

saudáveis. Na análise combinada das fases de descoberta e replicação com a 

amostra de DFT inteira, encontrou-se associação estatisticamente significativa com 3 

SNPs (rs9268877, rs9268856 e rs1980493) localizados em 6p21.3. Esse lócus 

contém genes do sistema HLA, como HLA-DRA e HLA-DRB5, o que indica que o 

sistema imune possa ter papel na patogênese da DFT.  A análise do subgrupo de 

vcDFT encontrou uma associação sugestiva com o SNP rs302668, localizado no gene 
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RAB38 (RAB 38, membro da família de oncogenes RAS) e próximo ao gene CTSC 

(catepsina C). Esses genes (RAB38 e CTSC) codificam proteínas que participam da 

biologia dos lisossomos, assim como outras proteínas codificadas por genes que 

estão associados a DFT, como GRN e TMEM106B. 

 

 

1.4. Biomarcadores no sangue e líquido cefalorraquidiano na DLFT 

 

A procura de biomarcadores no sangue ou líquido cefalorraquidiano (LCR) para 

DLFT tem se baseado na pesquisa das proteínas anormais encontradas na análise 

neuropatológica (como tau e TDP-43) e em estudos genéticos (como é o caso da 

progranulina). O uso de biomarcadores em sangue ou LCR para diagnóstico em DLFT 

ainda é bastante limitado. Um dos principais motivos é a heterogeneidade das 

doenças que fazem parte do espectro clínico das DLFTs e seus substratos 

neuropatológicos.315 Uma exceção a essa limitação é a dosagem no plasma (ou no 

LCR) de progranulina que é marcadora da presença de mutações patogênicas em 

GRN e tem o potencial de ser utilizada em ensaios clínicos futuros para avaliar a 

resposta ao tratamento nesse grupo.316 

 

 

1.4.1. Tau 

 

A pesquisa de tau total e tau hiperfosforilada (fosfo-tau) no LCR de pacientes 

com DLFT resultou em achados divergentes nos diversos estudos. Estudos com tau 

demonstraram níveis menores,317 similares,318 ou maiores 319 de tau em pacientes 

com DFT em relação a controles. Cabe salientar que o estudo de Rosso et al. incluiu 

pacientes com mutações no gene MAPT.318 O uso conjunto da dosagem de tau e 

amilóide β1-42 no LCR (ou razão tau/Aβ42) parece ser particularmente útil para 

diferenciar DA e vcDFT, mas não para diferenciar DFT de controles. Em diversos 

estudos publicados, para o diagnóstico diferencial de DA e DFT, a sensibilidade da 

razão tau/Aβ42 variou de 79-100%, e sensibilidade de 80-96%.315 

 Um estudo recente, validado em duas casuísticas, relatou que a razão p-

tau181/t-tau (tau fosforilada no resíduo 181 sobre tau total) no LCR menor que 0,37 era 
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capaz de diferenciar DLFT-TDP de DLFT-tau, DA e idosos saudáveis com 

sensibilidade e especificidade de 82%.320 Apesar de os autores não apresentarem 

uma explicação fisiopatológica para esse achado, os resultados de outro grupo foram 

concordantes, dando mais evidências que indicam que a razão p-tau181/t-tau pode ser 

um biomarcador viável para DLFT-TDP.321 

 

 

1.4.2.  TDP-43 

 

 Há poucos estudos na literatura utilizando TDP-43 como biomarcador. 

Steinacker et al. observaram níveis mais altos de TDP-43 no LCR de pacientes com 

DFT em relação a controles, porém com significativa sobreposição de valores.322 

Foulds et al. encontraram níveis aumentados de TDP-43 no plasma de 46% dos 

pacientes com DLFT, porém em estudo posterior não encontraram relação 

significativa entre níveis de TDP-43 no plasma e presença de TDP-43 como achado 

neuropatológico.323,324  

Outro estudo encontrou níveis aumentados de TDP-43 fosforilada no sangue e 

LCR de pacientes com mutações em C9orf72 (n=10) e GRN (n=5), em relação a 

pacientes com DFT sem mutações (n=20).325 No entanto, por ser um estudo pequeno, 

os resultados precisam ser replicados em casuísticas maiores. 

 

 

1.4.3.  Progranulina 

 

Em pacientes com mutações patogênicas com perda de função do gene GRN, 

os níveis de progranulina no plasma e no LCR estão significativamente reduzido (em 

cerca de 75%), em comparação com controles, ou pacientes com DFT, ou com DA de 

início precoce (sem mutação de GRN), corroborando a hipótese de haploinsuficiência 

como mecanismo de doença nesses casos.152,153,155 Indivíduos pré-sintomáticos 

apresentam níveis similares aos indivíduos sintomáticos com mutação em GRN.152,153 

Através da dosagem de progranulina por ELISA, Finch et al. estabeleceram valor de 

corte de 112 ng/ml.152 Em estudo mais recente, Ghidoni et al. encontraram 
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sensibilidade de 95,8% e especificidade de 99,6% ao utilizar um valor de corte de 

61,55 ng/ml.154 

Diversos fatores também influenciam os níveis de progranulina no plasma e 

líquido cefalorraquidiano, como idade, sexo, fatores sistêmicos, e outros fatores 

genéticos. Em um estudo com 345 indivíduos cognitivamente normais, com 

comprometimento cognitivo leve, ou demência do tipo Alzheimer, com idades entre 70 

e 89 anos, Nicholson et al. observaram aumento dos níveis de progranulina de cerca 

de 3% no plasma e 2% no LCR, a cada 5 anos de aumento na idade.326 Nesse mesmo 

estudo, os níveis de progranulina no plasma em homens foram 7% mais baixos do 

que em mulheres, enquanto que no LCR, ocorria o inverso, e os homens 

apresentaram níveis 5% mais altos do que nas mulheres.  

Aumento dos níveis de progranulina no soro ou plasma também já foi relatado 

em indivíduos com diabete melito tipo 2, na obesidade, durante a gestação, e na 

doença renal crônica.327-329 Além disso, alguns estudos mostraram associação entre 

os níveis de progranulina e o índice de massa corpórea, glicemia de jejum, e 

resistência à insulina.330 Refletindo o papel da progranulina em processos 

inflamatórios, níveis aumentados de progranulina foram encontrados em pacientes 

com lúpus eritematoso sistêmico, com correlação entre os níveis de progranulina e 

marcadores de atividade da doença.331 Estudos com câncer epilelial de ovário têm 

sugerido que os níveis de progranulina no plasma podem ser marcadores de 

prognóstico, apesar de não serem adequados como método diagnóstico.332 

Em relação a fatores genéticos que modulam os níveis de progranulina, um 

estudo de associação genômica ampla (GWAS) identificou o polimorfismo de 

nucleotídeo único (SNP, de single nucleotide polymorphism) rs646776, localizado 

próximo ao gene da sortilina (SORT1), como associado aos níveis plasmáticos de 

progranulina.333 No entanto, não se encontrou associação entre o SNP e níveis de 

RNA mensageiro de SORT1 no cérebro, sugerindo que esse SNP não deve influenciar 

os níveis de progranulina no cérebro. Posteriormente, outro estudo do mesmo grupo 

não encontrou associação entre rs646776 e os níveis de progranulina no LCR.326 

Esses dados indicam que existem fatores que controlam os níveis de progranulina que 

são específicos de cada tecido, e que os níveis de progranulina no plasma não 

necessariamente se correlacionam com os níveis no tecido cerebral.  
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O SNP rs5848, localizado em GRN e anteriormente mencionado como fator de 

risco para DLFT-TDP, também influencia os níveis de progranulina.334 Cada alelo 

menor (T) foi associado a uma redução de 5% nos níveis de progranulina no plasma, 

e de 8% nos níveis do líquido cefalorraquidiano.326 

O SNP rs1990622, localizado no gene TMEM106B, também foi associado em 

um estudo aos níveis de progranulina no plasma e à expressão de RNA mensageiro 

de progranulina no cérebro.312,313 Isso poderia indicar um mecanismo genético que 

modularia a apresentação clínica das mutações de GRN como penetrância e idade de 

início dos sintomas. No entanto, esse achado não foi replicado por outros grupos.62,307 

De qualquer modo, como já mencionado antes, variantes no gene TMEM106B têm se 

mostrado como um fator de risco importante para DLFT-TDP.62 

 

 

1.4.4. Proteínas com repetições de dipeptídeos 

 

Um grupo recentemente demonstrou que proteínas com repetições de 

dipeptídeos podem ser mensuradas no LCR de pacientes com expansões de 

hexanucleotídeos no gene C9orf72. Eles encontraram níveis mais elevados do 

polipeptídeo poliGP em um grupo de 14 pacientes com ELA que tinham a mutação do 

que em um grupo de 25 pacientes com ELA sem a mutação e um grupo de cinco 

indivíduos saudáveis.335 A mensuração destas proteínas ainda não foi realizada em 

pacientes com DFT com a expansão. 

 

 

1.4.5. Neurofilamentos de cadeia leve 

 

Os neurofilamentos fazem parte do citoesqueleto de neurônios, e são 

biomarcadores de morte neuronal e perda axonal.336 Os neurofilamentos de cadeia 

leve são uma das três subunidades dos neurofilamentos, e recentemente têm sido 

investigados como biomarcadores em DFT. Os estudos publicados demonstraram 

níveis aumentados de neurofilamentos de cadeia leve no LCR de pacientes com DFT 

em relação a controles e pacientes com DA, apesar de que a diferença entre DA e 

DFT não é achado consistente em todos os estudos.336-338 Dentre as apresentações 
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de DFT, dois estudos encontraram níveis mais elevados de neurofilamentos de cadeia 

leve em pacientes com vcDFT e vsAPP. Os achados sugerem que os neurofilamentos 

de cadeia leve devem estar mais aumentados na patologia DLFT-TDP do que na 

patologia DLFT-tau, mas isso ainda requer estudos comprobatórios.336,337  

Os resultados de um estudo recente indicam que os níveis de neurofilamentos 

de cadeia leve estejam correlacionados com a gravidade da DFT.  Scherling et al. 

encontraram correlação positiva entre os níveis de neurofilamentos de cadeia leve no 

líquido cefalorraquidiano de pacientes com DFT e o escore soma de boxes do Clinical 

Dementia Rating scale, e correlação negativa entre os níveis de neurofilamentos de 

cadeia curta e os volumes de substância branca e cinzenta nos lobos temporais e 

frontais.337  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivos principais 

2.1.1.  Determinar a frequência e tipo de mutações dos genes da progranulina 

(GRN) e da proteína tau (MAPT) em casuística brasileira de portadores de 

DFT; 

2.1.2.  Determinar se a dosagem plasmática de progranulina é marcador da 

presença de mutações patogênicas do gene da progranulina em casuística 

brasileira de portadores de DFT e estabelecer o ponto de corte nesta 

população; 

 

2.2. Objetivos secundários 

2.2.1.  Obter correlações clínico-genéticas em portadores de mutações 

patogênicas dos genes GRN e MAPT, em casuística brasileira.  

2.2.2.  Desenvolver técnica de pesquisa de mutações dos genes GRN e MAPT, 

assim como técnica de dosagem plasmática de progranulina. 
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

3.1. Casuística 

 

Foram incluídos pacientes com diagnóstico clínico de DFT atendidos no 

ambulatório do Neurologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HCFMUSP), por membros do Grupo de Neurologia 

Cognitiva e do Comportamento (GNCC), ou em acompanhamento no Centro de 

Referência em Distúrbios Cognitivos (CEREDIC) do mesmo hospital. Os critérios 

diagnósticos utilizados para inclusão foram os de vcDFT propostos por Rascovsky et 

al., e os de vsAPP e vnfAPP propostos por Gorno-Tempini et al. (Tabelas 1, 2, 3 e 

4).2,3 Dados clínicos e demográficos foram coletados a partir de informações de 

prontuário e, quando necessário, complementados por informações obtidas dos 

pacientes e seus acompanhantes no momento da coleta de material genético. 

Cônjuges de pacientes, acompanhantes não relacionados de pacientes, e 

funcionários/voluntários do ambulatório de neurologia do HCFMUSP que não 

apresentavam evidências de afecção neurológica ou psiquiátrica, ou de doença 

sistêmica descompensada, foram convidados para participar do estudo como 

indivíduos do grupo controle. Foram selecionados para o grupo controle os indivíduos 

que obtiveram escores satisfatórios no questionário de atividades funcionais (QAF) de 

Pfeffer 339 e Mini-Exame do Estado Mental (MEEM).340,341 Foram adotadas as 

seguintes notas de corte: menor ou igual a dois pontos no QAF, e no MEEM, 

pontuação maior ou igual a 18 para analfabetos, maior ou igual a 24 para indivíduos 

com escolaridade de 1 a 7 anos, e maior ou igual a 26 para indivíduos com 

escolaridade maior ou igual a 8 anos.341 

Os pacientes (ou seus responsáveis legais) assinaram termo de consentimento 

livre e esclarecido antes de participar do estudo. Este estudo foi aprovado pela 

comissão de ética do HCFMUSP (CAPPesq 0252/10), sendo parte do estudo 

intitulado “Análise da presença e tipo de mutação dos genes da progranulina e da 

TDP-43 em pacientes com Degeneração Lobar Frontotemporal e com Doença de 

Alzheimer alelo tipo específico”. Este estudo foi financiado pela Fundação de Amparo 

à Pesquisa do Estado de São Paulo (processo 2013/01758-4). 
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3.2. Metodologia laboratorial 

 

 

3.2.1. Sequenciamento  

 

Dezesseis mililitros de sangue obtidos através de punção de veia periférica 

foram colhidos de cada paciente incluído no estudo. O DNA leucocitário foi extraído 

seguindo protocolo modificado de Miller et al.342 

Para extração de DNA, as amostras de sangue foram colocadas em tubo 

Falcon de 50ml, e misturadas a uma solução de lise de células (composta por NH4Cl, 

HCO3, e EDTA 0,2M) 1x até completar o volume de 45ml. Então, os tubos foram 

colocados no gelo por 30 minutos, e posteriormente centrifugados a 2000rpm por 25 

minutos, com a centrífuga a uma temperatura de 8oC. O sobrenadante então foi 

desprezado e o sedimento restante (pellet) ressuspendido em 30ml da solução de lise 

de células. Depois, o tubo foi novamente centrifugado a 2000rpm, por dez minutos. O 

sobrenadante foi também descartado, e o pellet misturado com 3ml de solução de lise 

de núcleos (com Tris-HCL, NaCl, e EDTA 0,2M)  

A seguir, 0,7mg de proteinase K e 300µl de SDS (dodecil sulfato de sódio) a 

10% foram acrescentados a cada tubo Falcon. Os tubos foram agitados, e 

posteriormente deixados em estufa a 37oC até o dia seguinte.  

No segundo dia de extração, 1ml de NaCl 6M foi adicionado a cada tubo, que 

foi então agitado vigorosamente e centrifugado a 3000rpm por 30 minutos. O 

sobrenadante foi descartado, e os tubos Falcon foram novamente centrifugados a 

3000rpm, por 20 minutos. O conteúdo dos tubos Falcon foi então transferido para 

frascos de vidro, onde ocorria a precipitação do DNA. Em cada tubo de vidro, 

acrescentava-se etanol absoluto gelado até completar 25ml. O DNA foi então 

“pescado” do tubo de vidro com um capilar, lavado com etanol 70%, e colocado em 

tubo transparente. Esperava-se o etanol evaporar, e então o DNA foi ressuspendido 

em 300-600µl de solução TE (Tris 1,0M e EDTA 0,5M). Os tubos foram então 

colocados em banho seco a 65oC por 40 minutos, e posteriormente armazenados a 

4oC. 
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Após a extração de DNA, as amostras foram quantificadas em 

espectofotômetro (NanoDrop 1000, Thermo Scientific®) e diluídas em água tratada 

com DEPC e autoclavada, para a que a concentração final fosse de 50ng/µl. 

Para reação de PCR (polymerase chain reaction) foram utilizados os seguintes 

reagentes: 12,5 µl de PCR MasterMix (Fermentas/Thermo Scientific®), 4,5µl de água 

DEPC autoclavada, 2µl de cada sequência iniciadora (primers forward e reverse; vide 

Tabelas 6 e 7), e 4 µl de DNA diluído a 50ng/µl.  

Para a amplificação dos éxons 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 do gene GRN, o 

parâmetros utilizados no termociclador (Eppendorf Mastercycler pro®) foram os de um 

protocolo touchdown descrito por Van Deerlin e cols.:141 95oC por 10 minutos, 

seguidos por 14 ciclos de 95oC (por 30 segundos), 58oC com redução de 0,5oC a cada 

ciclo (por 30 segundos), 72oC (por 60 segundos), e posteriormente seguidos por 20 

ciclos de 95oC (30 segundos), 51oC (30 segundos) e 72oC (60 segundos), com 

extensão final por 5 minutos a 72oC. O protocolo para o amplicon que incluía os éxons 

5 e 6 era diferente apenas na denaturação inicial, feita em 2 minutos.  

Para a amplificação dos éxons 1, 9, 10, 11, 12 e 13 do gene MAPT, os 

parâmetros utilizados no termociclador foram os seguintes: 94oC por 12 minutos, 

seguidos por 14 ciclos de 94oC (por 30 segundos), 60oC com redução de 0,5oC a cada 

ciclo (por 30 segundos), 72oC (por 30 segundos), e posteriormente seguidos por 21 

ciclos de 94oC (30 segundos), 53oC (30 segundos) e 72oC (30 segundos), com 

extensão final por 10 minutos a 72oC. 

 

 

Tabela 6 - Sequências iniciadoras (primers) utilizadas para amplificação dos éxons 2 
a 13 de GRN 141 

Éxon Orientação Primer TM Tamanho (pb) 

Éxon 2  
Forward GGGCTAGGGTACTGAGTGAC 56,3 oC 

368 
Reverse AGTGTTGTGGGCCATTTG 57,9 oC 

Éxon 3 
Forward TGCCCAGATGGTCAGTTC 58 oC 

537 
Reverse GCTGCACCTGATCTTTGG 57,8 oC 

Éxon 4 
Forward GGCCACTCCTGCATCTTTAC 59,7 oC 

369 
Reverse TGAATGAGGGCACAAGGG 60,6 oC 

Éxons 5 

& 6 

Forward TTAGTGTCACCCTCAAACC 53,3 oC 
587 

Reverse ACTGGAAGAGGAGCAAAC 52,5 oC 

Éxon 7 
Forward GGGCCTCATTGACTCCAAGTGTA 64,6 oC 

401 
Reverse GGTCTTTGTCACTTCCAGGCTCA 65 oC 
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Éxon 8 
Forward TCCCTGTGTGCTACTGAG 52,7 oC 

373 
Reverse AAGCAGAGAGGACAGGTC 52,4 oC 

Éxon 9 
Forward TACCCTCCATCTTCAACAC 53,2 oC 

309 
Reverse TCACAGCACACAGCCTAG 54 oC 

Éxon 10 
Forward ATACCTGCTGCCGTCTAC 53,6 oC 

457 
Reverse GAGGGCAGAAAGCAATAG 53,4 oC 

Éxon 11 
Forward TGTCCAATCCCAGAGGTATATG 58,8 oC 

616 
Reverse ACGTTGCAGGTGTAGCCAG 59,9 oC 

Éxon 12 
Forward TGGACTGGAGAAGATGCC 57,1 oC 

574 
Reverse CGATCAGCACAACAGACG 57,3 oC 

Éxon 13 
Forward CATGATAACCAGACCTGC 51,9 oC 

387 
Reverse AGGGAGAATTTGGTTAGG 51,6 oC 

 

 

Tabela 7 - Sequências iniciadoras (primers) utilizadas para amplificação dos éxons 
1, 9 a 13 de MAPT 82 

Éxon Orientação Primer TM Tamanho 

(pb) 

Éxon 1  
Forward GCCAACTGTTAGAGAGGGTAGC 59,4oC 

469 
Reverse GTGTCTGGCCATTATCTCACTGC 63,2 oC 

Éxon 9 
Forward CCACACAGCTTGTTGGAGCC 64,1 oC 

824 
Reverse TCACAGTGTAGTGGAGAGCC 56,3 oC 

Éxon 10 
Forward GTCTAGCCAGGTGTGAGTGG 58,3 oC 

665 
Reverse GGCTACATTCACCCAGAGG 58,1 oC 

Éxon 11 
Forward TGCTTCTCATTGAGTTACACC 55,5 oC 

417 
Reverse TTGTCTTGGGCAGCATGGCC 68,8 oC 

Éxon 12 
Forward TTGGCCCTGGTTCAAGTCC 63,3 oC 

472 
Reverse CCCACTGGATGCTGCTGAG 63,0 oC 

Éxon 13 
Forward ACTTCATCTCACCCTCCCTC 58,1 oC 

597 
Reverse CCTCTCCTTCTCCCTCTT 53,3 oC 

 

 

Uma alíquota de 4µl de cada produto de PCR, misturado a 4µl de Green 

GoTaq® Reaction Buffer (Promega®), foi colocado em gel de agarose a 1,5% para 

eletroforese a 100V por 1 hora para confirmar a expansão adequada dos produtos de 

PCR. 

A purificação do produto de PCR foi feita com enzima ExoProStar 1-step (GE 

Healthcare®). Para reação de purificação foi utilizado 3µl do produto de PCR, 

acrescido de 2 µl da enzima e 4 µl de água tratada com DEPC e autoclavada.  A 
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solução foi pipetada em placa e colocada em termociclador Eppendorf Mastercycler 

pro® (seguindo protocolo fornecido pelo LIM 25).  

O sequenciamento dos amplicons foi feito por eletroforese capilar (Sanger) em 

sequenciador ABI 3130xL Genetic Analyzer (Life Technologies®). Esse sequenciador 

é equipamento multiusuário da FMUSP e está localizado no Laboratório de 

Endocrinologia Celular e Molecular (LIM 25). No caso de uma mutação patogênica ser 

identificada, o sequenciamento foi repetido com o produto de uma nova reação de 

PCR. 

Para análise de produto de sequenciamento, foi utilizado o programa Mutation 

Surveyor V3.2 (Softgenetics LLC®). As sequências de referência foram obtidas no site 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov para GRN (RefSeq accession number NG_007886) e 

para MAPT (Refseq accession number NG_007398). As mutações em GRN foram 

numeradas tendo como referência NG_007886.1 e NP_002078.1, e as em MAPT, 

tendo como referência NG_007398.1 e NP_005901.2.  

 

 

3.2.2.  Determinação dos níveis plasmático de progranulina 

 

Para dosagem plasmática de progranulina, o sangue coletado em um tubo com 

EDTA (4ml) foi centrifugado no mesmo dia da coleta a 1000 x g por 15 minutos, e o 

plasma foi armazenado em freezer a -20oC até as análises. O Kit human Progranulin 

ELISA (Adipogen Inc.®, Seoul, Korea) foi utilizado na determinação dos níveis 

plasmáticos de progranulina. 

 As amostras de plasma foram descongeladas e diluídas na proporção 1:100, 

no diluente fornecido pelo fabricante.  

Para montagem da curva padrão, foi utilizada progranulina humana (fornecida 

pelo fabricante), nas seguintes concentrações: 4ng/ml, 2ng/ml, 1ng/ml, 0,5ng/ml, 

0,25ng/ml, 0,125ng/ml e 0,063ng/ml, além de uma amostra “blank” (0ng/ml). 

Na montagem da placa, 100µl de cada amostra foi pipetada em cada poço. 

Para cada amostra de plasma e para cada concentração de progranulina humana 

(padrão), utilizaram-se dois poços (para medida em duplicata). As placas foram então 

incubadas a 37oC por uma hora. O conteúdo de cada poço foi então desprezado, e os 

poços foram lavados três vezes com 300µl da solução de lavagem (Wash Buffer) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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fornecida no kit, diluída a 1x. Então, em cada poço se colocou 100µl do anticorpo de 

detecção, e as placas foram novamente colocadas em estufa a 37oC, por uma hora. 

Após esse período, o conteúdo dos poços era desprezado, e novamente cada poço 

era lavado três vezes com 300µl da solução de lavagem. O passo seguinte consistia 

na adição de 100µl do detector (estreptavidina marcada com HRP [horseradish 

peroxidase]), diluído a 1x. A seguir, as placas retornaram para a estufa a 37oC, onde 

ficaram por mais uma hora. 

Os poços então foram lavados com 300µl da solução de lavagem, por cinco 

vezes. Depois, foi pipetado 100µl de solução do substrato TMB em cada poço e as 

placas foram deixadas em local escuro, em temperatura ambiente, por 10 minutos, 

para que as reações se desenvolvessem. Após esse período, 100µl da solução de 

parada foram adicionados a cada poço, fazendo com que a coloração azulada 

observada após a adição do substrato TMB se tornasse amarelada. 

A leitura da placa foi realizada em leitor Synergy HT (Biotek ®), e a medida da 

absorbância foi feita a 450nm. O cálculo das concentrações foi baseado na curva 

padrão, desde que o coeficiente R2 fosse maior ou igual a 0,99. O valor da dosagem 

de progranulina (em ng/ml) é a média aritmética das duas medidas de cada amostra, 

multiplicada por 100. 

A comparação entre os grupos foi feita com o teste Kruskal-Wallis ou o teste 

Wilcoxon-Mann-Whitney, dependendo do número de grupos incluídos nas análises. O 

programa estatístico utilizado foi o Stata 12.1 (StataCorp LP®). 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1. Casuística 

 

Foram incluídos no estudo 62 probandos com DFT. Os dados demográficos e 

clínicos da casuística de pacientes estão na Tabela 8.   

 

Tabela 8 - Dados demográficos e clínicos da casuística de DFT 

 

N Sexo 

Idade de 

início 

dos 

sintomas 

DNM 

Antecedente 

familiar de 

demência* 

Antecedente 

familiar de 

DFT# 

Antecedente 

familiar de 

DNM/ELA 

vcDFT 44 22M:22F 
52,1±9,7 

(35-73) 
3 18 (40,9%) 10 (22,7%) 1 (2,2%) 

vsAPP 9 6M:3F 
59,8±6,4 

(48-71) 
1 5 (55,5%) 2 (22,2%) 0 

vnfAPP 9 2M:7F 
63,7±6,9 

(50-71) 
0 5 (55,5%) 3 (33,3%) 0 

Total 62 30M:32F 
54,8±9,8 

(35-73) 
4 28 (45,1%) 15 (24,1%) 1 (1,6%) 

Legenda: vcDFT= variante comportamental da demência frontotemporal; vsAPP= variante semântica 

da Afasia Progressiva Primária; vnfAPP= variante não fluente da Afasia Progressiva Primária; DNM= 

doença do neurônio motor; ELA= esclerose lateral amiotrófica; F=feminino; M=masculino. Dados 

relativos a idade (em anos): média ± desvio padrão (variação). *= parente de primeiro grau com quadro 

demencial (diagnosticado por médico ou baseado em informações da família). #= parente de primeiro 

grau com diagnóstico de DFT (diagnosticado por médico ou baseado em informações da família). 

 

 A idade média dos probandos no momento da inclusão no estudo foi de 

60,4±9,3 anos, e a idade variou entre 38 a 79 anos. 

Foram incluídos 60 indivíduos no grupo controle, sendo 39 do sexo feminino. A 

idade média dos indivíduos deste grupo foi de 60,8±8,5, variando entre 40 e 84 anos, 

e escolaridade média de 15,1±6,1 anos. A pontuação média no MEEM foi de 28,9 

(desvio padrão ± 1,5). 

A idade do grupo dos probandos com DFT (no momento da coleta de sangue) 

não diferiu da idade do grupo controle (p=0,96, teste Wilcoxon-Mann-Whitney). A 

distribuição de sexo também não diferiu entre os grupos (p=0,127, teste qui-

quadrado). 
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4.2. Mutações patogênicas encontradas em GRN 

 

Foram encontradas mutações patogênicas de GRN em seis probandos da 

casuística, e de MAPT em um probando. Nenhuma das mutações patogênicas foi 

identificada no grupo controle. 

 

 

4.2.1. Probando DFT 11: GRN p.Q257Pfs*26     

 

A análise do sequenciamento do éxon oito de GRN evidenciou uma duplicação 

de CC, e por isso a mutação foi identificada como GRN g.10976_10977dupCC. Trata-

se de uma mutação frameshift que leva a substituição de glutamina (CAG) por prolina 

(CCC) e formação de códon de parada prematuro no éxon 9, e por isso também pode 

ser denominada de GRN p.Q257Pfs*26 (Figura 4). 

 

Figura 4 – Mutação GRN p.Q257Pfs*26 

Legenda: (A) Cromatograma mostrando a mutação GRN g.10976_10977dupCC, em vermelho; 

(B) Esquema que mostra a formação de códon de parada no éxon 9 devido a inserção de duas 

bases CC no éxon 8. 
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 O probando DFT 11 era uma paciente do sexo feminino, que foi avaliada pela 

primeira vez no GNCC-HCFMUSP em 2010, quando tinha 62 anos. Sua escolaridade 

era de 4 anos. Na primeira consulta, a paciente e sua filha relataram esquecimento 

que se iniciara 2 ou 3 anos antes, de coisas do dia-a-dia, como panela no fogo, ou 

datas. Um ano antes da consulta, começaram a notar uma dificuldade na fala, que 

descreveram como “gagueira”, de piora progressiva. 

 O exame físico geral foi normal. Na avaliação cognitiva, a paciente apresentava 

fala não fluente e dificuldade no planejamento motor da fala. Na fala espontânea, 

foram notados erros como substituições e distorções de fonemas, que eram 

inconsistentes. A dificuldade era mais evidente para palavras longas, palavras de 

baixa frequência, e não palavras, caracterizando uma apraxia da fala. No MEEM,341 

sua pontuação foi de 18 pontos, tendo perdido três pontos em orientação temporal, 

um ponto em orientação espacial, cinco pontos em cálculo, um ponto na evocação 

tardia, um ponto na escrita e um ponto na cópia do desenho. Na ordem de dígitos 

direta, a paciente repetiu quatro números, e na ordem inversa, dois números. Na 

Bateria Breve de Rastreio Cognitivo (BBRC),343 a paciente nomeou e percebeu 

corretamente as dez figuras. Nas etapas de memória incidental, memória imediata e 

aprendizado, as pontuações foram de quatro, seis e cinco, respectivamente. Na 

memória tardia, a paciente se recordou de quatro figuras, e no reconhecimento, sua 

pontuação foi de dez. No teste do desenho do relógio 344, sua pontuação foi de quatro 

em dez. A fluência verbal semântica foi de nove animais, e a fluência verbal fonêmica 

foi de três palavras com P. O restante do exame neurológico foi normal. 

 A ressonância magnética de encéfalo realizada em 2010 mostrava atrofia 

predominante em região perisilviana a esquerda (Figura 5). A cintilografia de perfusão 

cerebral solicitada na primeira consulta mostrou hipofluxo sanguíneo cerebral regional 

nos lobos frontais, mais evidente à esquerda, e em lobo temporal esquerdo.  
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Figura 5 – Neuroimagem do probando DFT 11 

Legenda: Ressonância magnética de encéfalo – cortes axiais 

de sequência ponderada em T1 que mostram atrofia que 

predomina em região perisilviana esquerda.  

 

 Com base na avaliação e exames complementares, a paciente recebeu 

diagnóstico de vnfAPP com apraxia da fala. A paciente retornou mais duas vezes ao 

ambulatório, e nas consultas foi relatado declínio progressivo da linguagem. No 

entanto, a paciente foi a óbito aos 64 anos (cerca de um ano após o início do 

acompanhamento no GNCC-HCFMUSP), por complicações decorrentes de uma 

úlcera péptica. Segundo informações obtidas com a filha da paciente, ela não havia 

desenvolvido sintomas motores até o falecimento.  

A história familiar da paciente era negativa para DFT, mas a mãe da paciente 

foi diagnosticada com DA pré-senil (I-1, Figura 6). Ela começou a apresentar 

dificuldades cognitivas por volta dos 63 anos, caracterizadas por esquecimento de 

fatos recentes e apatia. O quadro foi progressivo, e posteriormente ela desenvolveu 

alucinações visuais e comprometimento motor. O óbito ocorreu aos 73 anos, quando 

ela já se encontrava acamada e com comprometimento cognitivo grave. Os irmãos do 

probando (II-1, II-3, II-4 e II-5, Figura 6) estão atualmente com idades entre 49 e 69 

anos, e não apresentam sintomas cognitivos ou comportamentais. Os filhos da 

paciente (III-1, III-2 e III-3, Figura 6) têm entre 30 e 44 anos, e são hígidos.  
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Figura 6 – Heredograma da família do probando DFT 11 

Legenda: A seta indica o probando (II-2). Círculos representam mulheres e 

quadrados representam homens. A linha diagonal indica que o indivíduo já faleceu. 

I= idade de início dos sintomas. O= idade de óbito. 

 

 

4.2.2. Probando DFT 22: GRN p.Q300X 

 

A análise do sequenciamento do gene GRN do probando DFT 22 revelou uma 

substituição de C por T no éxon 9, levando a formação de um códon de parada (TAG) 

prematuro (Figura 7). Esta mutação nonsense é identificada como GRN g.11303C>T 

ou GRN p.Q300X. 
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Figura 7 – Mutação GRN p.Q300X 

Legenda: (A) Cromatograma mostrando a mutação GRN g.11303C>T em vermelho; (B) 

Esquema que mostra que a substituição de uma citosina por timina transforma o códon CAG 

(que codifica glutamina) em um códon de parada (TAG). 

 

O probando DFT 22 é uma paciente do sexo feminino, destra, com ensino 

superior completo. Foi avaliada pela primeira vez no GNCC-HCFMUSP em Janeiro 

de 2011, quando tinha 64 anos. Queixava-se de “gaguejar” há cerca de 4 meses. 

Notava que a dificuldade à fala era maior quando tentava falar palavras mais longas 

e relatava também leve dificuldade para encontrar palavras. Apesar dessas queixas, 

era independente e morava sozinha. Ela não tinha outras comorbidades.  

Na primeira avaliação, sua pontuação no MEEM 341 foi de 30. Sua pontuação 

no teste de fluência verbal semântica (animais) foi de 17 e fonêmica (palavras que 

iniciam com letra P) foi de 10. Ao exame neurológico apresentava leve apraxia de fala 

e dificuldade em realizar marcha em tandem.  Foi submetida a uma avaliação 

neuropsicológica que demonstrou déficit moderado a grave em controle inibitório e 

flexibilidade mental, e preservação de memória episódica, abstração, memória 

operacional e fluência verbal semântica. Apresentou dificuldade leve no teste de 

fluência verbal fonêmica e em testes de amplitude atencional auditiva.  

A ressonância magnética de encéfalo realizada em 2010 apresentava 

moderado alargamento da fissura silviana à esquerda (Figura 8). Notava-se também 
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leve alargamento de sulcos em regiões frontal dorsolateral e temporal lateral do lado 

esquerdo. A cintilografia de perfusão cerebral mostrou diminuição de radiofármaco em 

grau moderado em regiões frontal, temporal e parietal esquerdas.  

 

 

 

Figura 8 – Neuroimagem do probando DFT 22.  

Legenda: A/B: cortes axiais de Ressonância Magnética de 

Encéfalo mostrando alargamento de sulcos predominando em 

região frontal à esquerda, com alargamento da fissura sylviana. 

C/D: Cintilografia de perfusão cerebral mostrando hipofluxo em 

regiões frontais e parietais à esquerda. Exames realizados no 

primeiro ano de sintomas. 

 

A paciente recebeu diagnóstico de vnfAPP. A paciente não foi mais 

acompanhada no GNCC-HCFMUSP, mas sua sobrinha relatou piora progressiva dos 

sintomas desde então. Cerca de um ano e meio após a avaliação inicial, a paciente já 

não conseguia dirigir e tinha dificuldades com algumas tarefas domésticas, como 

desligar o fogão. Ela inicialmente morava sozinha, mas devido ao declínio cognitivo e 

motor (particularmente de marcha), tornou-se progressivamente cada vez mais 

dependente. Em Novembro de 2013 já se encontrava totalmente dependente para 

atividades básicas de vida, e recebia auxílio de cuidadores 24 horas por dia. 
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Em relação a antecedentes familiares (Figura 6), contou que sua mãe (II-6) fora 

diagnosticada com DA, e uma tia-avó materna (I-1) faleceu com quadro demencial por 

volta dos 68 anos. Os sintomas da mãe da paciente se iniciaram por volta de 53 anos, 

com alteração de comportamento caracterizada por agressividade e esquecimentos. 

Foi internada em ala psiquiátrica, onde recebeu diagnóstico de DA. Próximo ao seu 

falecimento, tinha dificuldade para falar, andar e controlar esfíncteres. O irmão da 

paciente (III-2) foi diagnosticado com vcDFT aos 57 anos de idade e está vivo, aos 64 

anos, mas com comprometimento cognitivo e motor grave. Os sintomas se iniciaram 

com agressividade, e após 3 anos, evoluiu com embotamento afetivo, redução 

progressiva da fala e capacidade de auto-cuidado. Posteriormente começou a 

apresentar dificuldade para andar, e atualmente encontra-se acamado. Não foi 

possível o sequenciamento do gene do indivíduo III-2, por problemas técnicos, mas o 

nível de progranulina no plasma foi baixo e similar aos outros indivíduos com mutação 

em GRN. 

 

 

Figura 9 - Heredograma da família do probando DFT 22 

Legenda: A seta indica o probando (III-1). Círculos representam mulheres e 

quadrados representam homens. A linha diagonal indica que o indivíduo já 

faleceu. I= idade de início dos sintomas. O= idade de óbito. 
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4.2.3. Probando DFT 53: GRN p.V200Gfs*18 

 

A análise do sequenciamento de GRN do probando DFT 53 revelou uma 

substituição de G por C em sítio 5’ doador de splicing do éxon 7 (Figura 8). Essa 

variante é identificada como o SNP rs63749817, e pode ainda receber as seguintes 

denominações: g.10679G>C, p.V200Gfs*18, ou ainda IVS7+1G>C. 

 

 

 

Figura 10 - Mutação GRN p.V200Gfs*18 

Legenda: (A) Cromatograma mostrando a mutação GRN g.10679G>C; (B) Esquema que mostra 

posição da mutação, no sítio doador de splicing do éxon 7. Parte da sequência do éxon 7 está 

indicada pelo retângulo verde. 

 

 O probando DFT 53 foi avaliado pela primeira vez no GNCC-HCFMUSP em 

março de 2013, quando tinha 66 anos de idade. Paciente destro e com quatro anos 

de escolaridade apresentou-se com queixa de dificuldade para encontrar palavras de 

piora progressiva, que iniciou um ano e meio antes, quando tinha 64 anos. E três 

meses antes da consulta, seus familiares começaram a notar também dificuldade para 

compreensão. Os familiares relataram poucas alterações comportamentais. No 

inventário neuropsiquiátrico,345 foram relatadas a presença de sintomas depressivos, 

apatia, irritabilidade e perda de apetite, com pontuação total de 21. 
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 Como antecedentes pessoais, tem diabete melito e hipertensão arterial 

sistêmica, além de alcoolismo e tabagismo até os 65 anos. 

 Ao exame neurológico, o paciente apresentava fala não fluente, com pausas e 

uso frequente de palavras como “coisa”. Devido ao comprometimento grave da fala, 

não foi possível aplicar o MEEM. Ao se perguntar o mês, o paciente falou “sessenta”, 

enquanto mostrava com os dedos o número 66 (sua idade). O paciente não 

apresentava alterações ao exame motor e de marcha.  

Na avaliação de linguagem realizada entre dezembro de 2013 e fevereiro de 

2014, observou-se preservação relativa da compreensão de frases e ordens simples, 

enquanto que a expressão estava restrita a emissão de poucas palavras e 

vocalizações. Foram observadas algumas características de apraxia da fala, como 

redução da velocidade de fala, perseverações, tentativas de auto-correção, ensaios 

articulatórios, dificuldade para iniciar a fala e alteração da prosódia. No Bedside 

Evaluation Screening Test for Aphasia (BEST-2),346 o paciente apresentou 

comprometimento leve para apontar objetos e moderado para apontar partes de 

figura. Nos demais subtestes, o comprometimento foi grave. No teste de nomeação 

de Boston,347 foram apresentados apenas 10 dos 60 estímulos. O paciente não foi 

capaz de nomear esses dez estímulos espontaneamente, mas quando as respostas 

foram apresentadas como múltipla escolha respondeu nove corretamente (e teve 

resposta gestual apropriada para o décimo estímulo). No Pyramids and Palm Trees 

test,348 o paciente acertou 46% dos estímulos, o que indicou comprometimento 

moderado da memória semântica. Devido aos indícios de que a memória semântica 

estava menos comprometida do que a emissão oral, foi sugerida da hipótese de 

vnfAPP. 

 As ressonâncias magnéticas de encéfalo realizadas em setembro e novembro 

de 2012 (Figura 11) mostraram atrofia que predominava em região perisilviana a 

esquerda e no lobo temporal anterior à esquerda, mas também com aumento de 

sulcos em regiões frontais e parietais do mesmo lado. Foram observados alguns focos 

de hipersinal em substância branca, na sequência FLAIR, que poderiam corresponder 

a gliose ou microangiopatia (Figura 11-A). A tomografia por emissão de pósitrons com 

fluordeoxiglicose realizada em março de 2014 (Figura 11-C) revelou hipometabolismo 

marcada nos lobos frontais e temporais a esquerda, com extensão para o lobo parietal 
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e cíngulo posterior. No líquido cefalorraquidiano, os níveis das proteínas amiloide β1-

42 (1228pg/ml), tau (185pg/ml) e fosfo-tau (13pg/ml) foram normais. 

 

 

Figura 11 – Neuroimagem do probando DFT 53 

Legenda: Ressonância magnética do encéfalo (A) cortes axiais na sequência FLAIR, mostrando atrofia 

em lobos temporal e frontal à esquerda, associado a aumento de sulcos em regiões parietal à esquerda 

e frontal à direita. Notam-se alguns focos de hiperssinal na substância branca. (B) cortes axiais em 

sequência T1, realizada dois meses após a imagem (A), mostrando alterações similares. (C) 

Tomografia por emissão de pósitrons com fluordeoxiglicose (FDG-PET) mostrando hipometabolismo 

em região frontotemporal esquerda de grau acentuado, com extensão em grau moderado para a região 

parietal posterior e cíngulo posterior ipsilateral. 

 

 O paciente vem evoluindo com piora progressiva do quadro cognitivo. Em sua 

última consulta no GNCC-HCFMUSP, em janeiro de 2015, a esposa do paciente 

relatou que ele estava precisando de auxílio para se ensaboar no banho e se barbear, 

e por vezes urinava em locais inapropriados. Estava mais apático, mas continuava 

passando o dia todo sozinho e conseguia andar na vizinhança sem se perder. Durante 

a consulta, não foi capaz de nomear objetos simples como caneta, mesa, ou relógio. 

Apontou corretamente seu nariz e orelha, mas apontou para a boca quando o 

examinador pediu para apontar para a mesa.  
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 A história familiar do probando DFT 53 sugere uma doença de caráter 

autossômico dominante (Figura 12). Vários dos familiares acometidos iniciaram os 

sintomas com distúrbio de fala, o que poderia ser indicativo de um quadro de APP. Os 

pais do probando DFT 53 eram primos de primeiro grau (I-1 e I-2, Figura 12). Ambos 

desenvolveram um quadro demencial que se iniciou com dificuldade na fala antes dos 

65 anos de idade, e faleceram aos 70 anos. Há relato de que o pai do probando teve 

um acidente vascular cerebral, mas os problemas cognitivos precediam esse evento. 

Quatro dos irmãos do probando faleceram, entre 65 e 70 anos. Desses irmãos, dois 

(II-9 e II-10) faleceram com quadro demencial que foi atribuído a doença 

cerebrovascular. A irmã II-8 iniciou com quadro de dificuldade a fala aos 65 anos, e 

posteriormente evoluiu com quadro demencial rapidamente progressivo. Um laudo de 

tomografia de crânio da época relatava “moderada dilatação assimétrica dos 

ventrículos laterais com predomínio a esquerda”. A irmã II-7 também começou a 

apresentar dificuldade para falar por volta dos 65 anos, e foi gradativamente perdendo 

a funcionalidade. Ao final de sua doença, estava em mutismo. Laudos de tomografia 

computadorizada de crânio dessa paciente descreviam lesões hipodensas na coroa 

radiada a esquerda em 2002, e quatro anos depois, áreas de hipodensidade na 

substância branca bilateralmente. O indivíduo II-6 começou a apresentar sintomas 

cognitivos aos 68 anos, que não foram bem caracterizados. A irmã do probando II-5 

tem atualmente 69 anos. Iniciou com dificuldade de fala, e posteriormente 

desenvolveu alteração de marcha. O probando tem três irmãos que não apresentam 

sintomas cognitivos, com idades entre 58 e 70 anos (II-1, II-2, e II-4).  
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Figura 12 – Heredograma da família do probando DFT 53 

Legenda: A seta indica o probando (III-1). Círculos representam mulheres e quadrados representam 

homens. A linha diagonal indica que o indivíduo já faleceu. I= idade de início dos sintomas. O= idade 

de óbito. 

 

 

4.2.4. Probando DFT 58: GRN p.Q130X 

 

Foi encontrada uma substituição de citosina por timina no éxon 5 de GRN, que 

levou à formação de um códon de parada precoce (Figura 13). Essa mutação 

nonsense pode ser denominada de GRN g.10144C>T ou GRN p.Q130X. 
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Figura 13 – Mutação GRN p.Q130X 

Legenda: (A) Cromatograma mostrando a mutação GRN g.10144C>T (em vermelho); (B) 

Esquema que mostra posição da mutação no éxon 5. A substituição de citosina por timina leva 

a formação de um códon de parada (TAG) no códon que codifica glutamina (CAG). 

 

 

Obtivemos o DNA da paciente DFT 58 e de sua irmã (III-1, Figura 14), e o 

sequenciamento do DNA de ambas revelou a mesma mutação. A história familiar é 

limitada, como se pode ver na Figura 14. A mãe das pacientes faleceu aos 60 anos 

por tromboembolismo pulmonar (sem história de comprometimento cognitivo) e a avó 

materna apresentou quadro demencial de início pré-senil (por volta dos 50 anos). 
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Figura 14 – Heredograma da família do probando DFT 58 

Legenda: A seta indica o probando. Círculos representam mulheres e quadrados 

representam homens. A linha diagonal indica que o indivíduo já faleceu. I= idade 

de início dos sintomas. O= idade de óbito. 

 

Paciente (III-3, Figura 14) do sexo feminino, destra, com ensino superior 

completo (médica) foi avaliada pela primeira vez em 2011, quando tinha 50 anos. Dois 

anos antes iniciara com esquecimentos de fatos recentes (por exemplo, esquecia itens 

de lista de supermercado) e desorientação topográfica; posteriormente evoluiu com 

dificuldade para se expressar. No MEEM sua pontuação foi de 19.341 Perdeu três 

pontos em orientação temporal, dois pontos em orientação espacial, três pontos em 

cálculo, e três pontos em evocação. A fluência verbal semântica (categoria animais) 

foi de 22. Na BBRC 343 sua evocação tardia foi de quatro itens, e reconhecimento de 

10 itens. O restante do exame neurológico era normal. A ressonância magnética de 

encéfalo mostrava aumento difuso de sulcos e fissuras corticais e focos de hiperssinal 

em substância branca, além de cisto de aracnóide em região temporal anterior direita. 

A cintilografia de perfusão cerebral (SPECT) mostrou hipometabolismo frontal e 

têmporo-parietal bilateral e FDG-PET mostrou hipometabolismo frontal, de cíngulo 

anterior e têmporo-parietal bilateral.  

Inicialmente seu diagnóstico foi de DA possível, mas posteriormente a paciente 

evoluiu com dificuldade progressiva de fala e alterações comportamentais que 

levaram a mudança do diagnóstico para vcDFT. Apresentava fala não fluente, 

entrecortada, com erros de sintaxe, e com algumas parafasias fonêmicas. 

Posteriormente, tornou-se mais distante dos filhos e ficava irritada facilmente com 
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enteado que tem retardo mental (o que foi uma mudança em relação ao seu 

comportamento pré-mórbido). Seus hábitos alimentares mudaram, e começou a 

comer mais (jantando até três vezes na mesma noite), o que levou a ganho de cerca 

de 10kg. Progressivamente sua fala tornou-se mais pobre e ela se tornou mais 

dependente para algumas atividades básicas de vida diária, como o banho. No início 

de 2012, a sua pontuação no MEEM foi de 11. A ressonância magnética de encéfalo 

feita em 2012 demonstrava atrofia cortical mais significativa em regiões frontais, com 

preservação relativa das porções mesiais dos lobos temporais. A atrofia frontal incluía 

a região orbitofrontal e se estendia para porções altas dos lobos parietais. A 

cintilografia de perfusão cerebral mostrava hipoperfusão frontal, temporo-parietal 

bilateral (maior a direita), e de núcleos da base. 

Em 2013 apresentava redução importante da fala, que era limitada a palavras 

isoladas que eram ditas esporadicamente. Precisava de auxílio para realizar 

atividades básicas de vida diária, como alimentação e evoluiu com incontinência 

esfincteriana. Ao exame neurológico apresentava rigidez e bradcinesia (talvez 

relacionada ao uso de neurolépticos). 

 

 

Figura 15 – Neuroimagem do probando DFT 58 

Legenda: Ressonância magnética de encéfalo realizada seis anos após o início dos 

sintomas: (A) Cortes axiais de sequência ponderada em T1 mostrando redução 

volumétrica do encéfalo, com predomínio em lobos frontais e temporais. (B) Cortes axiais 

de sequência FLAIR que mostra hiperssinal discreto na substância branca periventricular. 
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O hiperssinal é mais evidente nas regiões de maior atrofia. (C) Cortes coronais de 

sequência ponderada em T2 comparando imagens realizadas em 2013 (a esquerda) e 

2015 (a direita). Nota-se aumento do volume ventricular entre as imagens e aumento de 

sulcos e fissuras, denotando redução volumétrica do encéfalo. 

 

A irmã mais velha da paciente (III-1, Figura 14) foi diagnosticada com vcDFT, 

e o início de seus sintomas ocorreu aos 54 anos de idade, em 2008. Iniciou com 

dificuldade para realizar tarefas no trabalho que exigiam planejamento e organização. 

Evoluiu com mudança de hábitos alimentares (aumento de ingesta), ansiedade e 

compras excessivas.  

No MEEM sua pontuação foi de 19 na avaliação inicial.341 Perdeu quatro pontos 

em orientação temporal, um ponto em orientação espacial, quatro pontos em cálculo, 

um ponto em evocação e um ponto na cópia do desenho. A fluência verbal semântica 

(categoria animais) foi de sete e fluência verbal fonêmica (letra F), de quatro. Na BBRC 

sua evocação tardia foi de seis itens e reconhecimento de 10 itens.343 Os demais itens 

do exame neurológico eram normais. A neuroimagem estrutural evidenciava atrofia 

de lobos frontais, bilateralmente (Figura 16) e a cintilografia de perfusão cerebral 

mostrava hipoperfusão frontotemporal bilateral.   

Cerca de dois anos após início dos sintomas começou a ter dificuldade de 

reconhecer familiares e a ter delírios (achava que havia pessoas em casa). Tornou-se 

dependente para banho e escovar os dentes, e começou a apresentar incontinência 

esfincteriana. Ao exame neurológico apresentava sinais parkinsonianos (estava em 

uso de olanzapina). Sua pontuação no MEEM foi de 8. 
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Figura 16 – Neuroimagem da irmã do probando DFT 58 

Legenda: Ressonância magnética de encéfalo, cortes axiais de sequência FLAIR realizados em 2008 

(A), 2011 (B), e 2015 (C). Pode-se observar atrofia progressiva, particularmente dos lobos frontais e 

temporais, evidenciada por alargamento de sulcos e fissuras nessas regiões. Nota-se também o 

aparecimento progressivo de hiperintensidades na substância branca dos hemisférios cerebrais, mais 

evidentes nas regiões de maior atrofia.  

 

 

4.2.5. Probando DFT 63: GRN p.D317Afs*11 

 

O sequenciamento do gene GRN revelou uma mutação g.11444-

11445delAC/p.D317Afs*11 no éxon 10 do gene (Figura 17). 
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Figura 17 – Mutação GRN p.D317Afs*11 

Legenda: (A) Cromatograma mostrando a mutação GRN g.11444-11445delAC (em vermelho); (B) 

Esquema que mostra posição da deleção, no éxon 10. A deleção leva a ocorrência de um códon de 

parada precoce (em azul).  

 

 

Paciente do sexo masculino começou a apresentar sintomas cognitivos e 

comportamentais por volta dos 52 anos. A escolaridade do paciente era de 17 anos. 

Nessa época, o paciente deixou sua esposa e passou a viver com um garoto de 

programa, com quem gastava muito dinheiro. Além disso, tornou-se apático, 

impulsivo, e facilmente irritável. Posteriormente sua irmã descobriu que ele tinha 

vários cheques protestados, quando o gerente do banco ligou para ela. Devido a esses 

sintomas parou de trabalhar. Do ponto de vista cognitivo, queixava-se de 

esquecimento e dificuldade de concentração.  

Foi avaliado pela primeira vez aos 54 anos, e na avaliação obteve 29 pontos 

no MEEM341 e sua fluência verbal semântica (para animais) foi de 14. Ao exame 

encontrava-se inquieto, mas não foram notados sintomas motores. A avaliação 

neuropsicológica mostrou sinais de comprometimento dos lobos frontais, com 

dificuldades no planejamento, inflexibilidade mental e impulsividade, mas com 

memória episódica relativamente preservada.  
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A ressonância magnética de encéfalo realizada aos 54 anos mostrava atrofia 

de predomínio nas regiões frontais, predominantemente a direita. A cintilografia de 

perfusão cerebral mostrava hipoperfusão frontal bilateral. Esse conjunto de achados, 

juntamente com o quadro clínico, levou a um diagnóstico de vcDFT.  

 

 

Figura 18 – Neuroimagem do probando DFT 63 

Legenda: (A) Cortes axiais de ressonância magnética de encéfalo, sequencia pesada em T1. As 

imagens mostram alargamento difuso de sulcos e fissuras, que predominava a direita e nos lobos 

frontais e temporais. (B) Cortes axiais de sequência FLAIR de ressonância magnética de encéfalo 

mostrando hiperssinal em substância branca periventricular. (C) Corte sagital de ressonância 

magnética de encéfalo mostrando que o alargamento de sulcos predominava nas regiões anteriores do 

cérebro. (D) Cintilografia de perfusão cerebral que mostra hipoperfusão dos lobos frontais, 

predominando do lado direito do cérebro. 

 

Os sintomas progrediram rapidamente, e aos 56 anos, o paciente já 

apresentava ecolalia (com produção verbal espontânea muito limitada) e reflexo de 

preensão palmar (grasping) bilateral. Posteriormente, ele desenvolveu sinais 

parkinsonianos e distonia em membros. O paciente faleceu aos 67 anos, cerca de 15 

anos após o início dos sintomas.  

O encéfalo do probando DFT 63 pesava 802 gramas, e na avaliação 

macroscópica observou-se sinais de atrofia cerebral com alargamento difuso dos 
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sulcos e fissuras e aumento do volume dos ventrículos laterais, notadamente nos 

lobos frontais, parietais e temporais (Figura 19). A atrofia era um pouco mais evidente 

a direita. Ao exame microscópico, observou-se várias inclusões intracitoplasmáticas 

imunorreativas a anticorpos contra TDP-43 hiperfosforilada e neuritos curtos, em 

padrão compatível com patologia DLFT-TDP tipo A.44  

 

 

Figura 19 – Estudo neuropatológico do probando DFT 63  

Legenda: A avaliação macroscópia do encéfalo demonstra uma atrofia cortical global com 

envolvimento maior dos lobos frontal, temporal e parietal. Nota-se uma atrofia assimétrica, 

com maior envolvimento do hemisfério direito (A: visão dorsal; B: visão ventral; C: visão 

lateral do hemisfério direito; D: visão lateral do hemisfério esquerdo). Alterações 

histopatológicas na imuno-histoquímica utilizando anticorpo contra TDP-43 

hiperfosforilada: (E) Inclusões neuronais citoplasmáticas na camada granular da fáscia 

denteada (seta vermelha); (F) Neurito distrófico curto (seta vermelha) no córtex entorrinal. 

Aumento: E, F- 400X. 

 

 

A história familiar inicialmente era negativa para DFT, mas a mãe do probando 

(II-1, Figura 20) desenvolveu um quadro demencial alguns anos após o início dos 

sintomas dele. A avó materna do probando (I-1) foi diagnosticada com DA e faleceu 

após os 70 anos de idade. Ela era de origem polonesa. Um irmão do probando (III-3) 

faleceu aos 30 anos em um acidente de trânsito. 
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Figura 20 – Heredograma da família do probando DFT 63 

Legenda: A seta indica o probando. Círculos representam mulheres e quadrados 

representam homens. A linha diagonal indica que o indivíduo já faleceu. I= idade de início 

dos sintomas. O= idade de óbito. 

 

 A paciente II-1 (Figura 20) é destra, completou o ensino superior, e atualmente 

tem 89 anos. Por volta dos 77 anos de idade (em 2003), ela começou a se queixar de 

dificuldades na fala, caracterizadas por trocas de palavras, trocas e omissões de 

fonemas e de plurais. Também notou dificuldades similares na escrita. Seus familiares 

também notaram que ela precisava de mais tempo e de repetições para compreender 

assuntos nas conversas. Apesar dessas dificuldades, no início do quadro a paciente 

ainda mantinha a independência funcional. Ela participava das decisões na empresa 

da família e cuidava do filho. Não foram notadas mudanças comportamentais no início 

do quadro. Uma avaliação neuropsicológica realizada cerca de um ano após o início 

dos sintomas revelou dificuldades significativas em processos atencionais e de 

funções executivas, além de discretas alterações na linguagem expressiva. Memória, 

habilidades visuoespaciais, sensoriomotoras, grafomotoras, e compreensão 

linguística encontravam-se preservadas. 

Sintomas comportamentais apareceram cerca de dois anos após o início dos 

sintomas, e foram notados quando seu marido morreu e sua filha notou que ela não 

pareceu abalada. Parecia também distante dos familiares, e começou a ter atitudes 

atípicas, como comprar roupas que não eram de seu gosto usual, ou então querer 
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guardar assentos ao embarcar em um avião. Posteriormente foi se tornando cada vez 

mais apática e começou a ter dificuldade para caminhar. Em 2008, a paciente 

apresentava marcha a pequenos passos e rigidez com roda denteada bilateralmente, 

além de grasping bilateral. Sua expressão era limitada a sons ininteligíveis, mas 

parecia reconhecer as pessoas. Os exames de neuroimagem mostravam atrofia 

global, com predomínio nos lobos frontais e à esquerda (Figura 21). A paciente então 

recebeu diagnóstico de vnfAPP, que posteriormente evoluiu com sintomas 

comportamentais como os observados na vcDFT, e parkinsonismo. 

 

 

Figura 21 - Neuroimagem da mãe do probando DFT 63  

Legenda: (A) Cortes axiais de sequência FLAIR de ressonância magnética 

de encéfalo realizada em janeiro de 2005 que mostram aumento de sulcos 

em regiões frontais dorsolaterais, mediais e orbitofrontais, mais evidentes do 

lado esquerdo. À esquerda se observa também aumento de sulcos em lobo 

parietal e temporal posterior. Observa-se também hipersinal na substância 

branca hemisférica, particularmente periventricular. (B) Cortes axiais de 

sequência ponderada em T1 de ressonância magnética de encéfalo 

realizada em janeiro de 2007, mostrando progressão da atrofia notada nas 

imagens de dois anos antes.  

 

O quadro foi progredindo lentamente e cerca de oito anos após o início dos 

sintomas, a paciente estava em mutismo e não era mais capaz de deambular. Há 
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cerca de dois anos, foi submetida a colocação de gastrostomia. Foi reavaliada em 

agosto de 2014. Naquela ocasião, a paciente se encontrava em mutismo e não 

mantinha contato visual ou verbal. Tinha hipertonia nos quatro membros, que 

lembrava mais espasticidade, apesar de apresentar reflexos globalmente hipoativos e 

de a resposta do reflexo cutâneoplantar ser em flexão. O sequenciamento do gene da 

progranulina revelou a mesma mutação que fora encontrada em seu filho.                                     

 

 

4.2.6. Probando DFT 64: GRN p.S301Cfs*60 

 

O sequenciamento do éxon 9 do probando DFT 64 revelou uma inserção de 

GT nas posições 11307 e 11308 (GRN g.11307-11308dupGT). Essa inserção leva a 

uma mutação frameshift, com formação de códon de parada precoce no éxon 10 

(Figura 22). A mutação também pode ser denominada de GRN p.S301Cfs*60. 

 

 

 

Figura 22 – Mutação GRN p.S301Cfs*60 

Legenda: (A) Cromatograma mostrando a mutação GRN g.11307-11308dupGT (em vermelho); 

(B) Esquema que mostra posição da inserção, no éxon 9. A inserção leva a ocorrência de um 

códon de parada precoce no éxon 10 (em azul).  
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 O probando DFT 64 é um paciente do sexo masculino, com ensino superior 

completo, que foi avaliado pela primeira vez em dezembro de 2013, quando tinha 44 

anos. Em julho de 2013, após sua filha resolver voltar a morar com a mãe (e ex-esposa 

do paciente), ele começou a se isolar, não respondendo ligações. Nessa época, seus 

amigos começaram a estranhar seu comportamento. Ele abandonou seus empregos, 

alegando não ter mais paciência para mantê-los. Posteriormente, sua irmã descobriu 

que havia sido aberto um processo administrativo por má conduta profissional contra 

ele, pois começou a sair no meio das aulas sem motivo aparente, além de discutir com 

alunos e funcionários.  

Em novembro de 2013, ele foi morar com sua irmã e seu cunhado. Sua irmã 

notou que a casa em que ele morava estava suja, com roupas mofadas e alimentos 

deteriorados. Ela também descobriu que ele passou o carro a um mecânico, sem 

cobrar nenhum valor. Nessa época, sua irmã começou a notar dificuldades cognitivas, 

como dificuldade para contar histórias, esquecimento de fatos recentes (como se 

havia tomado determinada medicação), e repetitividade. Posteriormente, desenvolveu 

alterações comportamentais como comportamento infantil (passou a dizer coisas 

como “as plantinhas estão felizes”) e rigidez (esperava o cunhado todos os dias para 

cuidar do gato, ou então ficava ansioso com os horários das refeições). Também tinha 

comportamentos que sugeriam perda de capacidade de julgamento, como usar cueca 

suja, ou colocar duas cuecas ao mesmo tempo, ou ainda perguntar se sua mãe não 

iria receber “alta” da instituição de longa permanência. Ele sempre havia sido 

responsável com finanças, mas começou a contrair dívidas com o banco, e a deixar 

de pagar contas. Em alguns momentos, ele tinha dificuldade para escrever (as 

palavras saiam com letras faltando), e se esquecia de senhas de banco. Quando ele 

se lembrava das senhas, dizia em voz alta no banco, sem se importar com as outras 

pessoas ao redor. 

Mesmo na casa da irmã ele continuou isolado, ficando “trancado” dentro de 

casa de novembro de 2013 a abril de 2014, e só aceitava sair com a irmã e o cunhado. 

A irmã do paciente também notou que ele não se importava em ficar hospedado na 

casa dela e não auxiliar nas despesas.   

Na primeira avaliação, dezembro de 2013, sua pontuação no MEEM341 foi de 

23. Ele perdeu dois pontos em orientação temporal, quatro pontos em cálculo, dois 

pontos na evocação, e um ponto na cópia dos pentágonos. A pontuação no teste de 
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ordem de dígitos direta foi de quatro, e na ordem inversa, de dois. Na BBRC,343 a 

nomeação e percepção das figuras foi de 10 em 10. Nas etapas de memória incidental, 

memória imediata e aprendizado, sua pontuação foi de 5, 7 e 7, respectivamente. Na 

memória tardia, o paciente se lembrou de nove itens e reconheceu corretamente nove 

itens. A fluência verbal semântica foi de 17 animais e a fonêmica foi de oito palavras 

que começavam com P. Sua pontuação no teste do desenho do relógio344 foi de dois, 

por ter apenas desenhado um círculo e dois ponteiros. O restante do exame 

neurológico era normal, e o paciente não apresentava sinais de parkinsonismo ou de 

DNM. 

Sete meses depois, ele foi incapaz de escrever uma frase e no teste desenho 

do relógio, foi incapaz de desenhar espontaneamente. A examinadora então 

desenhou um círculo e os números 3, 6, 9 e 12 e pediu para o paciente desenhar o 

restante. Ele apenas interligou os números com duas linhas perpendiculares. 

O quadro cognitivo e comportamental foi piorando progressivamente, e o 

paciente foi institucionalizado em novembro de 2014. A fala foi reduzindo 

progressivamente, e atualmente o paciente está em mutismo; tampouco consegue 

compreender ordens verbais. Ele apresenta episódios de agitação e agressividade, 

motivo pelo qual está em uso de trazodona e quetiapina. Ele está dependente para 

atividades básicas de vida diária como tomar banho ou se vestir; também necessita 

de fraldas por incontinência esfincteriana. E mais recentemente sua marcha tornou-

se mais lenta.  

 A ressonância magnética de encéfalo de janeiro de 2014 mostrava aumento 

difuso de sulcos e fissuras cerebrais, com discreto predomínio frontal (Figura 23). A 

cintilografia de perfusão cerebral realizada em fevereiro de 2014 mostrava déficit 

perfusional que predominava nos lobos frontais e nas porções anteriores dos lobos 

parietais. 
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Figura 23 – Neuroimagem do probando DFT 64 

Legenda: Ressonância magnética de encéfalo (A) Cortes axiais de sequência ponderada em T1 que 

mostram aumento difuso de sulcos e fissuras corticais, com discreto predomínio em regiões frontais e 

(B) Corte axial de sequência FLAIR demonstrando ausência de alterações significativas na substância 

branca. (C) Cintilografia de perfusão cerebral (cortes axiais e sagital) mostrando hipofluxo nas regiões 

frontais e parietais, além de hipofluxo menos evidente na região temporal direita. 

 

  

Com os dados clínicos e de neuroimagem, foi feita hipótese diagnóstica de 

vcDFT provável. A mãe do paciente já havia sido diagnosticada com vcDFT, e o 

heredograma da família do probando DFT 64 mostra um padrão de herança 

autossômico dominante, mas possivelmente com penetrância incompleta (Figura 24). 

A mãe do paciente DFT 64 (II-9, na figura 24) foi diagnosticada com vcDFT. O início 

dos sintomas ocorreu aos 58 anos, e ela faleceu em 2014, aos 69 anos. O avô materno 

do probando (I-2) era de origem portuguesa e desenvolveu quadro demencial de início 

na sétima década de vida e foi a óbito por volta dos 70 a 75 anos (após cerca de oito 

anos de doença). E um tio materno (II-4) do probando apresentou declínio cognitivo 

por volta dos 59 anos, e faleceu aos 68 anos com diagnóstico de DA. Um primo 

materno do probando (III-1) foi diagnosticado com vcDFT. O início dos sintomas 

ocorreu aos 59 anos, e óbito, aos 70 anos de idade. A mãe desse primo (II-3) faleceu 
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por causas clínicas (não neurológicas) aos 87 anos de idade, sem quadro demencial 

evidente. 

 

 

 

Figura 24 - Heredograma da família do probando DFT 64 

Legenda: A seta indica o probando. Círculos representam mulheres e quadrados 

representam homens. A linha diagonal indica que o indivíduo já faleceu. I= idade de 

início dos sintomas. O= idade de óbito. 

 

 

4.3. Mutações patogênicas encontrada em MAPT 

 

4.3.1. Probando DFT 17: MAPT p.N279K  

 

O sequenciamento de MAPT do probando DFT mostrou uma substituição de 

timina por guanina (MAPT g.120904T>G), que leva a troca de uma asparagina (AAT) 

por lisina (AAG) na posição 279 (MAPT p.N279K) (Figura 25).  Esta mutação missense 

se refere ao alelo menor do SNP rs63750756.  
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Figura 25 – Mutação MAPT p.N279K 

Legenda: (A) Cromatograma mostrando a mutação MAPT g.120904T>G (em vermelho); (B) 

Esquema que mostra posição da mutação, no éxon 10. A troca de base leva a substituição de 

asparagina (AAT) por lisina (AAG) na posição 279 da proteína tau.  

 

 

O probando DFT 17 era do sexo masculino, tinha completado o ensino superior, 

e foi avaliado pela primeira vez no ambulatório do GNCC-HCFMUSP em dezembro 

de 2010, quando tinha 47 anos. O início dos sintomas ocorreu aos 45 anos, e foi 

caracterizada inicialmente por apatia com diminuição da iniciativa, associada a 

diminuição progressiva da fala espontânea e alentecimento psicomotor. Na mesma 

época, o paciente também desenvolveu sintomas motores como tremores em 

membros superiores e desequilíbrio, além de algumas quedas para trás. O paciente 

recebeu levodopa devido ao quadro parkinsoniano, e a esposa relatou alguma 

melhora dos sintomas motores. O paciente apresentava leve desinibição, com risadas 

inapropriadas, mas sua esposa negou alterações nos hábitos alimentares, 

comportamentos repetitivos ou ritualísticos, ou ainda inflexibilidade mental. 

O paciente tinha diagnóstico de síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA) 

desde 2001, e usava terapia antirretroviral regularmente. Ele não tinha outras 

comorbidades. 
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Ao exame neurológico, o paciente apresentava redução do balanço passivo de 

membros superiores durante a marcha, mas os passos eram de comprimento 

adequado e não havia sinais de instabilidade postural. A motricidade ocular extrínseca 

era normal, mas apresentava sinais de apraxia do fechamento ocular. Ele também 

apresentava tremor de repouso que era pior no hemicorpo direito, associado a rigidez 

com roda denteada e bradcinesia nos quatro membros.  

Sua pontuação no MEEM341 foi de 24 pontos, tendo perdido um ponto em 

orientação temporal, um ponto em orientação espacial, três pontos em cálculo, e um 

ponto na evocação. A pontuação na ordem de dígitos direta foi de quatro, e na ordem 

inversa, foi de dois. Na BBRC,343 o paciente percebeu e nomeou as dez figuras 

corretamente. Suas pontuações nas etapas de memória incidental, memória imediata 

e aprendizado foram respectivamente de dois, quatro e cinco. O paciente recordou 

duas figuras espontaneamente (memória tardia), e reconheceu as dez figuras. No 

teste do desenho do relógio,344 sua pontuação foi de oito. A fluência verbal semântica 

foi de seis animais e a fonêmica foi de uma palavra que começava com a letra P. O 

sinal do aplauso349 foi positivo, pois o paciente bateu palmas quatro vezes ao invés 

das três que foi solicitado. 

 A tomografia computadorizada de crânio realizada em junho de 2010 mostrava 

atrofia nos lobos temporais mediais e anteriores, predominantemente a direita (Figura 

26). A cintilografia de perfusão cerebral, realizada em março de 2011, mostrou 

discreto hipofluxo na região temporoparietal direita.  

 



80 
 

 

Figura 26 – Neuroimagem do probando DFT 17 

Legenda: (A) Cortes axiais de tomografia computadorizada de crânio que mostram atrofia mais 

significativa em lobos temporais mediais, particularmente a direita. (B) Cortes axiais e (C) corte 

coronal de cintilografia de perfusão cerebral mostrando hipofluxo em região temporoparietal 

direita. 

  

 Com base no quadro clínico observado na primeira consulta e achados de 

neuroimagem, o diagnóstico inicial do paciente foi de vcDFT com parkinsonismo. No 

seguimento do paciente, o paciente evoluiu com piora no quadro cognitivo e motor. 

Em novembro de 2011 foram notadas alterações na motricidade ocular extrínseca, 

com paralisia do olhar vertical e lentificação das sacadas horizontais, além de rigidez 

axial e manutenção da apraxia para o fechamento ocular. Os sintomas parkinsonianos 

foram se tornando cada vez mais evidentes, com quedas mais frequentes, e com 

resposta cada vez mais pobre a levodopa. Devido ao aparecimento desses sintomas 

e sinais, o fenótipo do paciente tornou-se mais sugestivo de PSP. 

Em março de 2014, o paciente já não conseguia mais ficar em pé, apresentava 

disfagia e necessitava de fraldas por incontinência esfincteriana. O paciente faleceu 

aos 51 anos, em janeiro de 2015, após seis anos de doença. Sua esposa informou 

que a causa de óbito constatada foi infarto agudo do miocárdio. 

O paciente tinha SIDA como antecedente, o que inicialmente poderia ter levado 

a hipótese de que a infecção pelo vírus HIV poderia estar associada aos sintomas que 
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o paciente apresentava. No entanto, ao se analisar a história familiar do probando, 

observamos um padrão de herança autossômico dominante (Figura 27). Nenhum dos 

irmãos foi avaliado em nosso serviço, mas a descrição dos sintomas sugeria sintomas 

comportamentais, associados a sintomas motores com parkinsonismo e distúrbio de 

marcha em um fenótipo que sugeria PSP com algumas características de vcDFT. O 

início dos sintomas nos irmãos do probando ocorreu entre 36 e 41 anos, e a duração 

da doença foi de 4 a 12 anos. O pai do probando (I-2, Figura 27) teve um quadro 

demencial que se iniciou aos 40 anos, e faleceu aos 51 anos. A filha do probando (III-

12) faleceu aos 15 anos de idade por um tumor primário de sistema nervoso central. 

Os demais indivíduos da geração III tem atualmente entre 19 e 36 anos, e não 

apresentam sintomas neurológicos. O indivíduo III-3 tem doença psiquiátrica que não 

foi bem caracterizada, e atualmente tem cerca de 36 anos. 

 

 

Figura 27 - Heredograma da família do probando DFT 17  

Legenda: A seta indica o probando (III-1). Círculos representam mulheres e quadrados representam 

homens. A linha diagonal indica que o indivíduo já faleceu. I= idade de início dos sintomas. O= idade 

de óbito. 

 

 

4.4. Dosagem plasmática de progranulina 
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Por motivos logísticos (já que a centrifugação do sangue para obtenção do 

plasma precisava ser feita no mesmo dia da coleta), não foi possível obter plasma de 

um probando com DFT sem mutação em GRN e de outros dois probandos com 

mutação em GRN. 

A dosagem de progranulina no plasma foi significativamente menor no grupo 

de pacientes com DFT e mutação em GRN do que no grupo de pacientes com DFT 

sem mutação em GRN ou no grupo controle (p<0,0001 e p=0,0001, respectivamente), 

como mostra a Tabela 8 e Figura 28.   

Nos pacientes com mutações nulas em GRN, o nível de progranulina 

plasmática variou entre 17,8 e 48,4 ng/ml. O nível de progranulina plasmática no 

probando DFT 11 foi de 18,4ng/ml, no probando DFT 22 foi de 39,2ng/ml, no probando 

DFT 53 foi de 22,1ng/ml, e no probando DFT 64 foi de 17,8ng/ml. No irmão da paciente 

DFT 22 (III-2, Figura 9), o nível de progranulina plasmática foi de 37,8ng/ml.  

Não foi possível obter plasma dos probandos DFT 58 e DFT 63. No entanto, foi 

possível colher plasma de familiares de primeiro grau desses probandos, nos quais 

mutações também foram identificadas. Na irmã do probando DFT 58 (III-1, Figura 14), 

o nível de progranulina foi de 25ng/ml. Na mãe do probando DFT 63 (II-1, Figura 20), 

o nível de progranulina foi de 48,4ng/ml. 

No paciente com mutação em MAPT (DFT 17), o nível de progranulina no 

plasma foi de 178,5ng/ml. 

A dosagem de progranulina no grupo controle foi maior do que no grupo de 

pacientes com DFT sem mutação em GRN (p<0,0001).  

 

 

Tabela 9 - Médias e desvios-padrão da dosagem plasmática de progranulina 

Grupo N 
Dosagem de progranulina no plasma 

Média ± Desvio Padrão (Variação) 
p 

DFT com mutação em GRN 7 29,8±11,9 (17,8 – 48,4)  

DFT sem mutação em GRN 55 109,0±30,7 (70,2 – 206,3) 0,0001 

Controle 60 158,4±32,0 (94,8 – 249,9)  
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Figura 28 – Dosagem plasmática de progranulina 
Legenda: a linha pontilhada em laranja indica a média em cada grupo. 

 

Pela análise ROC não paramétrica e comparando o grupo de DFT com mutação 

em GRN em relação ao grupo DFT sem mutação em GRN e controles, a sensibilidade 

e a especificidade da dosagem plasmática de progranulina foram de 100% para um 

ponto de corte de ≥70ng/ml. Para um ponto de corte de ≥48ng/ml, a sensibilidade foi 

de 100% e especificidade de 85,71%. Os mesmos valores de sensibilidade e 

especificidade foram obtidos em análise que incluiu apenas os casos de DFT (GRN+ 

e GRN-, sem controles). 

 

 

4.5. Polimorfismos não patogênicos encontrados na casuística 

 

Variantes não patogênicas em regiões codificadoras de proteína de GRN 

(Tabela 10) e MAPT (Tabela 11) foram encontradas em probandos e/ou em indivíduos 

do grupo controle.  
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Tabela 10 – Polimorfismos não patogênicos encontrados em GRN 

Polimorfismo 
Alelo 

menor 

Frequência do 

alelo menor no 

grupo DFT 

Frequência do 

alelo menor no 

grupo controle 

Frequência do 

alelo menor na 

população# 

rs25646 

g.10140T>C 

p.D128 

C 5 (8%) 4 (6,6%) 8,5% 

rs63750723 

g.9097C>T 

p.R19W 

T 0 2 (3,3%) 1,4% 

rs63750742 

g.9141C>T 

p.D33 

T 2 (3,2%) 0 0,1% 

g.12323T>C 

p.T506 
C 0 1 (1,6%) ND 

rs63751088 

g.9559G>A 

p.G93 

A 1 (1,6%) 0 ND 

Legenda: #= baseado em dados do 1000 Genomes Project.350 ND= dado não disponível 

 

 

Tabela 11 – Polimorfismos não patogênicos encontrados em MAPT 

Polimorfismo 
Alelo 

menor 

Frequência do 

alelo menor no 

grupo DFT 

Frequência do 

alelo menor no 

grupo controle 

Frequência do 

alelo menor na 

população# 

rs11568305 

g.107232G>A 

p.P270 

A 2 (3,2%) 4 (6,6%) 3,2% 

rs1052553 

g.107103A>G 

p.A227 

G 16 (25,8%) 10 (16,6%) 8,8% 

rs17652121 

g.107187T>C 

p.N255 

C 16 (25,8%) 10 (16,6%) 8,7% 

Legenda: #= baseado em dados do 1000 Genomes Project.350  
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5. DISCUSSÃO 

 

 

Frequências das mutações em MAPT e GRN e hereditariedade. Foram 

encontradas mutações patogênicas de GRN em seis, e uma mutação patogênica de 

MAPT em um dos 62 probandos da casuística. Assim, a frequência de mutações 

patogênicas de GRN nesta casuística foi de 9,6% e de MAPT, de 1,6%. Quase todas 

as mutações foram identificadas em pacientes com antecedente familiar positivo de 

DFT, de modo que a frequência de mutações de GRN em casos familiais de DFT foi 

de 33,3% e de mutações de MAPT em casos familiais de DFT foi de 6,7%. Entre os 

28 probandos com história familiar de demência, em seis identificamos mutações em 

GRN (21,4%). Não foram identificadas mutações patogênicas em GRN ou MAPT nos 

casos esporádicos de DFT. 

 A frequência de mutações em GRN desta casuística foi similar à observada em 

casuísticas de países europeus, e mais alta do que a encontrada em países asiáticos, 

como se pode ver na Tabela 12. A frequência de mutações de GRN em casos famíliais 

de DFT foi mais alta do que a observada na França, Portugal, EUA e Reino Unido, 

mas similar à relatada na casuística italiana. Mutações de GRN são particularmente 

frequentes em casuísticas italianas, e foram encontradas em 24-71% dos casos 

familiais de DFT.351-353 No norte da Itália, a mutação GRN p.T272Sfs*10 é a mais 

frequente, e os resultados de um estudo que realizou análise de haplótipos indicaram 

que a maior parte dos casos daquela região descendem de um único fundador.138,354  

A frequência de mutações em MAPT foi mais baixa do que a publicada pelos 

grupos francês, belga, inglês e japonês (Tabela 12). A frequência de mutações em 

casos familiais de DFT foi similar à observada na casuística norte-americana. No 

Reino Unido, a mutação de MAPT IVS10+16 é particularmente comum (na casuística 

de Manchester, por exemplo, 16 dos 17 casos de DFT com mutação em MAPT 

apresentavam essa mutação), motivo pelo qual a frequência de mutações de MAPT 

em casos familiais é mais alta do que nas demais casuísticas.80 Acredita-se que essa 

mutação tenha se originado no norte do país de Gales, e de lá se espalhado pelo 

restante do Reino Unido, EUA e Austrália.355 

 

 



86 
 

Tabela 12 – Frequência de mutações patogênicas de GRN e de MAPT em diversas 
casuísticas  

País N Fenótipos incluídos 

Frequência 

de mutações 

de GRN 

Frequência 

de mutações 

de MAPT 

França  833 
vcDFT, APP, DFT-

DNM, PSP, SCB 

Tot: 7% 

Fam: 14% 

Esp:2% 

Tot: 4,7% 

Fam: 10% 

Esp: 0% 

Bélgica  275 

vcDFT, vnfAPP, 

vsAPP, DFT-DNM, 

PSP, SCB 

Tot: 3% Tot: 9,8% 

EUA  374 
vcDFT, vnfAPP, 

vsAPP, DFT-DNM 

Fam: 7,6% 

Esp: 1,5% 

Fam: 6,3% 

Esp: 1,5% 

Holanda  364 
vcDFT, vsAPP, 

vnfAPP, DFT-DNM 
Tot: 11% Tot: 6% 

Reino Unido 

(Manchester)  
223 

vcDFT, vnfAPP, 

vsAPP, DFT-DNM 

Tot: 6% 

Fam: 17% 

Tot: 8% 

Fam: 21% 

Reino Unido 

(Londres) 
212 

vcDFT, vnfAPP, 

vsAPP, DFT-DNM, 

PSP, SCB 

Tot: 12% 

Fam: 20% 

Esp: 0,9% 

Tot: 17,9% 

Fam: 38% 

Esp: 0% 

Itália  205 
vcDFT, APP, DFT-

DNM 

Tot: 15,6% 

Fam: 24,8% 
ND 

Suécia 121 
vcDFT, vsAPP, 

vnfAPP, DFT-DNM 
Tot: 6,6% ND 

Ìndia 81 
vcDFT, vsAPP, APP, 

DFT-DNM, PSP, SCB 
Tot: 0% Tot: 0% 

Coréia do Sul  75 
vcDFT, vsAPP, 

vnfAPP, DFT-DNM 
Tot: 0% Tot: 0% 

Japão  62 
vcDFT, APP, DFT-

DNM, PSP, SCB 

Tot: 1,6% 

Fam: 2,3% 

Esp: 0% 

Tot: 9,6% 

Fam: 11,9% 

Esp: 3,7% 

Portugal 36 
vcDFT, vsAPP, DFT-

DNM, SCB 

Tot:3%; 

Fam:6%; 

Esp:0% 

ND 

Legenda: ND: não disponível; Tot: frequência na amostra completa; Fam: frequência em casos familiais; 
Esp: frequência em casos esporádicos; vcDFT: variante comportamental da demência frontotemporal; 
vsAPP: variante semântica da afasia progressiva primária; DFT-DNM: demência frontotemporal com 
doença do neurônio motor; SCB: síndrome corticobasal, PSP: paralisia supranuclear progressiva. 
Referências: França78; Bélgica79; Holanda49; Reino Unido (Manchester)80; Reino Unido (Londres)83; 
Itália138,353; EUA54; Suécia356; Coréia do Sul193; Portugal357; Japão192; India358. 

 

 

 As frequências de história familiar de demência (45%) e de DFT (24%) na 

casuística foram compatíveis com as frequências encontrada em estudos 
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prévios.47,48,359  A frequência de antecedente familiar de DFT na casuística foi mais 

alta na vnfAPP (33%) do que na vcDFT (23%) e na vsAPP (22%). Em casos com 

história familiar de padrão autossômico dominante, a vcDFT consistentemente é a 

variante em que a frequência de antecedente familiar de DFT é mais alta.47-50 Mas ao 

se considerar história familiar positiva se houver pelo menos um familiar de primeiro 

grau afetado (como foi neste estudo), a frequência entre casos de vnfAPP foi mais 

alta do que nos casos de vcDFT em dois estudos.47,49 É possível que algumas 

discrepâncias com dados da literatura se devam a viés de encaminhamento de casos. 

Apesar dos esforços para incluir tanto casos familiais quanto esporádicos, pode-se 

imaginar que os pacientes com história familiar positiva eram mais predispostos a 

participar da pesquisa e/ou foram mais frequentemente encaminhados para inclusão 

no estudo. 

 O escore de Goldman modificado tem sido utilizado em alguns estudos para 

caracterizar a história familiar de pacientes com DFT.47,83 O escore 1 indica padrão de 

herança autossômico dominante, com pelo menos três familiares com DFT, ELA, SCB 

e/ou PSP, em duas gerações, sendo que um dos membros da família é parente de 

primeiro grau dos outros dois. O escore 2 indica agregação familial em que pelo menos 

três indivíduos de uma mesma família desenvolveram demência ou ELA, mas sem 

preencher critérios para escore 1. O escore 3 é utilizado para probandos com apenas 

um familiar de primeiro grau que tenha apresentado demência pré-senil ou ELA; o 

escore 3,5 é utilizado caso o início dos sintomas do familiar de primeiro grau tenha 

ocorrido após os 65 anos de idade. O escore 4 indica história familiar ausente ou 

desconhecida.  

 Devido às informações relacionadas a antecedentes familiares serem limitadas 

em muitos casos, esse escore não pode ser aplicado na casuística completa. Pela 

análise dos heredogramas dos probandos com mutações encontradas, o escore 1 

caracterizaria o histórico familiar apenas do probando DFT 17, já que vários 

probandos tiveram familiares diagnosticados com DA, diagnóstico que não é 

contemplado por este escore. O escore 2 seria apropriado para definir a história 

familiar da maior parte dos probandos: DFT 22, DFT 53, DFT 58, DFT 63 e DFT 64. A 

paciente DFT 11 seria classificada com escore 3. 
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 Mutações em GRN. Das seis mutações patogênicas identificadas em GRN 

encontradas, duas ainda não foram relatadas na literatura em casos de DFT (p.Q130X 

e p.D317Afs*11). Quatro mutações são do tipo frameshift (p.Q257Pfs*26, 

p.V200Gfs*18, p.S301Cfs*60, e p.D317Afs*11) e duas mutações são nonsense 

(p.Q300X e p.Q130X).  

 A mutação GRN p.10144C>T/GRN p.Q130X encontrada no probando DFT 58 

ainda não foi relatada na literatura em casos de DFT, mas foi identificada em um 

homem de 63 anos com adenocarcinoma de intestino grosso, em um banco de dados 

de mutações somáticas em neoplasias humanas (Projeto COSMIC – Catalog of 

Somatic Mutations in Cancer), como COSM187683.360 Nessa mutação, a substituição 

de uma citosina por uma timina leva a formação de um códon de parada (TAG) 

prematuro no éxon 5 do gene, caracterizando uma mutação nonsense. Além de ser 

uma mutação nonsense, dois outros achados ajudam a corroborar a patogenicidade 

da mutação: a baixa dosagem de progranulina no plasma do probando com a 

mutação, e a identificação da mesma mutação na irmã da paciente. 

A mutação identificada no probando DFT 63 foi a GRN g.11444-

11445delAC/GRN p.D317Afs*11. A mutação ainda não foi descrita na literatura, mas 

alguns dados corroboram a patogenicidade da mutação. Além de a mutação não ter 

sido identificada no grupo controle, ela foi encontrada nos dois indivíduos sintomáticos 

da família. Também, os níveis de progranulina plasmática da mãe do probando foram 

baixos, e a análise da deleção realizada pelo SIFT indel prediz decaimento de RNA 

mensageiro mediado por mutações nonsense.361 O SIFT indel é uma ferramenta que 

foi desenvolvida para predizer as consequências de inserções e/ou deleções (indels) 

em regiões codificadoras do genoma, e está disponível no site http://sift.jcvi.org/. 

A mutação GRN g.10976_10977dupCC/GRN p.Q257Pfs*26 identificada no 

probando DFT 11 foi associada a nível baixo de progranulina no plasma da paciente, 

e deve causar decaimento de RNA mensageiro mediado por mutação nonsense, de 

acordo com o algoritmo SIFT indel.361 Esta mutação foi recentemente relatada em dois 

probandos de uma casuística portuguesa de DFT.362 Ambos apresentavam o fenótipo 

de vcDFT, com início dos sintomas entre os 50 e 54 anos, não tinham antecedente 

familiar de DFT, e apresentavam níveis reduzidos de progranulina no soro.  

A mutação GRN p.Q300X encontrada no probando DFT 22 já foi descrita na 

literatura. Essa mutação pontual leva a formação de um códon de parada (mutação 

http://sift.jcvi.org/
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nonsense), resultando em uma proteína truncada. Beck et al. descreveram a mutação 

em um paciente com diagnóstico de vcDFT.83 Chen-Plotkin et al. relataram dois 

probandos com a mesma mutação, em estudo colaborativo de 46 centros, mas o 

fenótipo desses dois probandos não foi descrito.140  

 Outra mutação já descrita na literatura é a mutação GRN g.10679G>C/GRN 

p.V200Gfs*18, identificada no probando DFT 53. Gass et al. encontraram essa 

mutação em um caso de DLFT cujo início dos sintomas ocorreu aos 55 anos e óbito, 

aos 61 anos.84 Prediz-se que essa mutação, localizada no sítio doador de splicing do 

éxon 7, faça com que o éxon 7 seja omitido na transcrição, e a mudança da matriz de 

leitura resultante leve à ocorrência de um códon de parada prematuro.77,84 A 

substituição de guanina por adenina (ao invés de citosina) na mesma posição também 

é patogênica (GRN g.10679G>A/GRN p.V200Gfs*18). Essa mutação foi descrita em 

pacientes diagnosticados com SCB (duas irmãs canadenses de ascendência chinesa, 

com início de sintomas aos 57 e 62 anos) e vcDFT.(dois probandos na França e um 

probando na Suécia).148,356,363  

No probando DFT 64, a mutação identificada foi a GRN g.11307-

11308dupGT/GRN p.S301Cfs*60. Assim como as demais, esta mutação foi associada 

a redução de níveis de progranulina no plasma Além disso, a predição do algoritmo 

utilizado pelo SIFT indel é de que essa inserção causa decaimento de RNA 

mensageiro mediado por mutações nonsense,361 o que corrobora a patogenicidade 

da mutação. Esta mutação foi previamente identificada em casuísticas portuguesas 

de DFT. Guerreiro et al. descreveram uma família cujo probando foi diagnosticado 

com SCB de início aos 50 anos de idade, mas que também apresentava alterações 

de comportamento compatíveis com uma síndrome frontal, como desinibição, apatia, 

hiperfagia e comportamentos ritualísticos.357 Nessa família com cinco indivíduos 

acometidos, o início dos sintomas ocorreu entre os 50 e 70 anos de idade, e a duração 

da doença variou entre 2 e 9 anos. Almeida et al. descreveram outros dois probandos 

com a mesma mutação, um diagnosticado com SCB de início aos 43 anos de idade e 

outro que recebeu diagnóstico de vcDFT, e cujos sintomas iniciaram aos 63 anos.362 

Apenas um desses probandos tinha história familiar positiva com familiares de 

primeiro grau afetados com DFT.  

 A apresentação clínica dos pacientes com mutações em GRN foi bastante 

variável. A idade de início dos sintomas dos probandos variou entre 44 e 64 anos, 
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dentro da variação já publicada na literatura.49,78-81,84,127,135,138 É interessante notar que 

mesmo dentro de uma família, a idade de início dos sintomas variou 

significativamente, como já foi observado previamente.139 Enquanto que o probando 

DFT 58 começou a apresentar sintomas aos 52 anos, sua mãe apenas desenvolveu 

sintomas cognitivos aos 77 anos – ou seja, houve nessa família uma variação de 25 

anos na idade de início dos sintomas. No caso do probando DFT 64, os primeiros 

sintomas apareceram quando ele tinha 44 anos, enquanto que sua mãe desenvolveu 

sintomas aos 58 anos. O início dos sintomas da paciente DFT 22 ocorreu aos 64 anos, 

enquanto que em seu irmão, ocorreu aos 57 anos. No caso da paciente DFT 58, os 

sintomas apareceram aos 48 anos, enquanto que sua irmã só desenvolveu 

manifestações cognitivas aos 54 anos. A observação de início de sintomas ocorrendo 

mais precocemente em uma geração do que na geração anterior já foi previamente 

relatada (apesar de as causas para essa aparente antecipação ainda não terem sido 

elucidadas), mas início dos sintomas ocorrendo em filhos mais tardiamente que em 

seus pais também pode ocorrer.139 

 Três dos probandos (50%) apresentavam o fenótipo vnfAPP, incluindo os 

probandos DFT 11, DFT 22, e DFT 53. A mãe do probando DFT 63 também 

desenvolveu quadro compatível com vnfAPP. Isso difere do relatado previamente, em 

que o fenótipo vcDFT é o mais frequentemente descrito.135,139 Ambas pacientes DFT 

11 e DFT 22 apresentavam apraxia de fala. A apresentação da APP do probando DFT 

53 foi atípica, pois apesar de o quadro clínico ser mais compatível com a vnfAPP, o 

paciente também apresentava prejuízo do conhecimento semântico e atrofia do lobo 

temporal anterior. Esse padrão poderia ser classificado como APP do tipo misto, como 

proposto por Mesulam, e já foi relatado em pacientes com mutações em GRN.83,364 

Corroborando o fato de que a APP pode se apresentar de maneira atípica nas 

mutações de GRN, Rohrer et al. descreveram um paciente com APP que apresentava 

características da variante logopênica (como anomia grave com pausas para 

encontrar palavras e comprometimento importante da memória operacional verbal), 

associadas a características da variante não fluente (como agramatismo e dificuldade 

na repetição de palavras).365  

Os demais probandos desenvolveram o fenótipo de vcDFT, com ou sem 

parkinsonismo. Apesar de parkinsonismo ser observado com frequência relativamente 

alta entre os pacientes com mutações em GRN,89 por vezes o uso de neurolépticos 
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durante o curso da doença pode gerar dúvidas sobre a etiologia dos sinais 

parkinsonianos, como é o caso da paciente DFT 58 e de sua irmã. Outro fator limitante 

para a análise da frequência de parkinsonismo em pacientes com mutações em GRN 

é o fato de poder aparecer apenas tardiamente na evolução da doença. Isso poderia 

explicar porque parkinsonismo foi relatado em 73% dos casos com mutação em GRN 

em um estudo neuropatológico, enquanto que a frequência encontrada em casuísticas 

clínicas foi mais baixa, entre 19-47%.78,79,139,366 

 A ocorrência de distúrbio de memória episódica nas fases iniciais da doença 

causada por mutações em GRN relatada na literatura também foi observada em 

alguns casos desta casuística. A paciente DFT 58, por exemplo, teve como sintomas 

iniciais perda de memória para fatos recentes e desorientação topográfica, o que 

acabou levando a um diagnóstico inicial de DA possível. A paciente DFT 11 começou 

a se queixar de esquecimento dois anos antes do aparecimento dos sintomas 

propriamente relacionados a fala (“gagueira”), e sua mãe recebeu diagnóstico de DA 

por ter como sintomas iniciais esquecimento para fatos recentes e apatia. Apesar de 

ser uma característica considerada atípica na vcDFT esporádica, comprometimento 

precoce da memória episódica não é incomum em pacientes com mutações do gene 

da progranulina.3 Rademakers et al. relataram que 30% dos pacientes com a mutação 

GRN p.R493X apresentavam perda de memória como queixa inicial, e 9% receberam 

diagnóstico inicial de DA.139 Beck et al. encontraram comprometimento de memória 

verbal em 6 dos 13 pacientes testados (46%), e comprometimento de memória visual 

em 8 dos 12 pacientes testados (66%).83 Deve-se ressaltar, no entanto, que apesar 

de comprometimento precoce de memória episódica ser considerado atípico na 

vcDFT esporádica, há estudos que demonstraram desempenho similar em testes de 

memória episódica de pacientes com vcDFT e com DA.367  

 Não foram relatados sintomas psicóticos em nenhum dos probandos, apenas 

delírios na irmã da paciente DFT 58 e alucinações na mãe da paciente DFT 11. Dessa 

forma, sintomas psicóticos não parecem ser frequentes nesta casuística, contrariando 

o dado apresentado pelo grupo francês de psicose em 25% dos indivíduos com 

mutações em GRN.78 

 Em duas famílias, a penetrância da mutação parece ter sido incompleta. A mãe 

da paciente DFT 58 faleceu aos 60 anos devido a um tromboembolismo pulmonar. Já 

na família do probando DFT 64, a tia do probando (II-3, Figura 24) faleceu aos 87 anos 
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sem ter desenvolvido quadro demencial (apesar de seu filho, III-1, ter sido 

diagnosticado com vcDFT). Como em ambos os casos (II-1 da Figura 14 e II-3 da 

Figura 24), um dos progenitores dessas pessoas também desenvolveu quadro 

demencial de início precoce (ou pelo menos antes dos 70 anos de idade), é possível 

que essas pessoas tenham falecido antes de desenvolver sintomas. De fato, a 

penetrância das mutações de GRN é alta, mas dependente da idade. Gass et al. 

calcularam a penetrância em 50% até os 60 anos de idade, cerca de 90% aos 70 

anos, e próxima de 100% aos 85 anos.84 Na mutação GRN p.R493X, a mais 

comumente relatada no mundo e que representa cerca de 20% das mutações em 

GRN encontradas nos EUA, a penetrância foi estimada em 60% aos 60 anos de idade 

e maior do que 95% aos 70 anos.139 Na mutação GRN p.T272Sfs*10, particularmente 

frequente no norte da Itália, a penetrância foi calculada em 97,3% até os 73 anos de 

idade.138 

 A duração da doença pôde ser observada em apenas dois probandos. A 

paciente DFT 11 faleceu dois anos após o início dos sintomas, mas de causas não 

relacionadas à doença neurodegenerativa. O probando DFT 63 teve um curso de 

doença prolongado, de 15 anos, mas inferior a um caso de vcDFT relatado por 

Benussi et al., que foi avaliado aos 83 anos, 23 anos após o início dos sintomas.138 

 Em relação à neuroimagem estrutural e funcional, as alterações observadas 

nos pacientes foram compatíveis com as descritas na literatura.99 Entre os pacientes 

com vcDFT da casuística, todos apresentavam atrofia não apenas nos lobos frontais 

e temporais, mas também acometendo regiões parietais, como se pode observar nas 

Figuras 15, 16, 18 e 23. 

Dentre os casos desta casuística em que havia imagens ponderadas em 

T2/FLAIR para avaliação da substância branca, alterações significativas de sinal 

foram observadas nos pacientes DFT 58 (Figura 13) e sua irmã (Figura 14), DFT 63 

(Figura 18) e sua mãe (Figura 21), enquanto que nos pacientes DFT 53 e DFT 64 os 

focos de hipersinal em substância branca eram esparsos (DFT53, Figura 11) ou 

ausentes (DFT 64, Figura 23). Na Figura 16, pode-se observar que as alterações de 

sinal em substância branca estavam ausentes no início do quadro, e apenas 

apareceram ao longo da evolução da doença e em regiões de maior atrofia. Isso 

sugere que o hipersinal na substância branca pode ser um achado mais tardio da 

doença associada a mutações de GRN. 
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 Graus variáveis de focos de hipersinal na substância branca subcortical foram 

relatados em 20-40% dos casos com mutações em GRN.148,149 Este achado pode ser 

útil para identificação de mutações do gene da progranulina, mas é importante lembrar 

que focos de hipersinal na substância branca podem ser observados (ainda que de 

modo infrequente) nas formas esporádicas da DFT,368 e que existem 

leucoencefalopatias que apresentam fenótipo similar ao da vcDFT, como a 

osteodisplasia lipomembranosa policística com leucoencefalopatia esclerosante (ou 

doença de Nasu-Hakola) e a leucoencefalopatia de início adulto com esferoides 

axonais e glia pigmentada.369-371 Curiosamente, ambas podem ser consideradas 

microgliopatias.372,373 

 A osteodisplasia lipomembranosa policística com leucoencefalopatia 

esclerosante é uma doença autossômica recessiva causada por mutações no gene 

TREM2 (triggering receptor expressed on myeloid cells 2) ou no gene TYROB 

(tyrosine kinase binding protein).369,374 Clinicamente, se apresenta com dores ósseas 

e fraturas de início durante a terceira década de vida, associadas à presença de cistos 

ósseos. Por volta da quarta década de vida aparecem insidiosamente mudanças na 

personalidade, que eventualmente progridem para uma demência do tipo 

frontotemporal. Distúrbio de marcha, sinais piramidais e crises epilépticas podem 

aparecer no curso da doença, e o óbito em geral ocorre antes dos 50 anos de 

idade.374,375 A neuroimagem caracteristicamente mostra calcificações nos gânglios da 

base, atrofia frontal e temporal, e hipersinal difuso na substância branca em imagens 

de ressonância magnética ponderadas em T2. Essas alterações de substância branca 

podem estar ausentes nas fases iniciais, têm leve predomínio nos lobos frontais e 

tipicamente poupam as fibras em U.374,375 Recentemente, algumas famílias foram 

identificadas com o fenótipo de vcDFT com leucoencefalopatia, mas sem alterações 

ósseas.376  

 A leucoencefalopatia de início adulto com esferoides axonais e glia pigmentada 

é uma doença que ocorre em adultos (idade média de início 45 anos, mas variando 

entre a segunda e oitava décadas de vida), que frequentemente é diagnosticada como 

vcDFT ou SCB, devido a presença de sintomas comportamentais e motores. 

Parkinsonismo é frequente, e espasticidade, ataxia cerebelar, e crises epilépticas 

podem aparecer no curso da doença.372,377 A ressonância magnética de encéfalo 

tipicamente mostra focos de hipersinal na substância branca, que vão se tornando 
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confluentes com a progressão da doença, e que predominam em regiões frontais ou 

frontoparietais. O acometimento do corpo caloso é comum, e as fibras em U são 

tipicamente poupadas.378 Esta leucoencefalopatia foi recentemente associada a 

mutações no gene CSF1R (receptor do fator estimulador de colônias 1), e pode se 

apresentar como doença familial ou esporádica (com mutações de novo).372 

 

 Dosagem plasmática de progranulina. A dosagem plasmática de 

progranulina foi marcador adequado das mutações patogênicas de GRN nesta 

casuística, identificando todos os pacientes com mutações nulas em GRN. Isto está 

de acordo com os achados de estudos prévios.152-155,351,356,379-383 

A dosagem média de progranulina no plasma no grupo de pacientes com 

mutações em GRN foi de 29,8ng/ml, variando entre 17,8 e 40,4. Os valores 

encontrados em mutações nulas de GRN em estudos prévios que dosaram 

progranulina no plasma, utilizando o mesmo kit de ELISA (Adipogen®) estão 

detalhados na Tabela 13. Pode-se observar que as médias encontradas no presente 

estudo são mais baixas do que as médias publicadas na literatura, e também que há 

grande variação nos resultados entre os estudos.  No estudo de Ghidoni et al.,154 por 

exemplo, dosagens de até 107ng/ml foram encontradas em pacientes com mutações 

nulas de GRN, enquanto que no presente estudo a média encontrada nos pacientes 

com DFT sem mutação foi de 109ng/ml. 

 

Tabela 13 - Valores da dosagem de progranulina plasmática em estudos prévios 

 DFT com mutação 

nula em GRN 

DFT sem mutação 

em GRN 

Controles 

Referência n Média±DP 

(Variação) 

n Média±DP 

(Variação) 

n Média±DP  

 (Variação) 

Ghidoni et 

al., 2008 
6* 61,6±25,9 63 197,9±67,6 75 ND 

Finch et 

al., 2009 
8 

68±16 

(53-94) 
191 

220±47 

(115-386) 
70 

228±50 

(138-376) 

Carecchio 

et al., 2009 
4 36,4±12,5 42 216±12,2 ND ND 

Ghidoni et 

al., 2012 
72 

38,4# 

(10,9-107,8) 
149 ND 309 

125,6# 

(61,8-338,4) 

Bernardi et 

al., 2012 
11 

38,6±12,7 

(20-62) 
  15 

175,7±25,4 

(142-221) 
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Piscopo et 

al., 2013 
- - - - 107 

169,0±77,7 

(70,3-473,4) 

Este 

estudo 
7 

29,8±11,9 

(17,8-48,4) 
55 

109,0±30,7 

(70,2-206,3) 
60 

158,4±32,0 

(94,8-249,9) 

Legenda: *com a mutação GRN p.T272Sfs*10; #: mediana; ND: dado não disponível; DP: desvio 
padrão. Valores em ng/ml. Referências: Ghidoni et al., 2008;153 Finch et al., 2009;152 Carecchio et al., 
2009;379 Ghidoni et al., 2012;154 Bernardi et al., 2012;351 Piscopo et al., 2013.384 

 

Outros estudos que utilizaram o kit de ELISA da Adipogen® mensuraram os 

níveis de progranulina no soro, ao invés do plasma, e de modo similar, os resultados 

variaram entre os estudos. A média encontrada em pacientes com mutações nulas 

em GRN, por exemplo, variou entre 33,8 a 50,5 em três estudos.356,362,385 Almeida et 

al. avaliaram a correlação entre os níveis em plasma e soro, e encontraram boa 

correlação (Spearman ρ =0,709, p<0,001), mas os valores no plasma eram 8,7% mais 

baixos do que no soro.362  

Alguns estudos utilizaram o kit de ELISA produzido pela R&D 

Systems®.155,362,381 Almeida et al. compararam os valores obtidos na dosagem de 

progranulina no soro com o kit Adipogen® com os valores obtidos com o kit R&D 

Systems®. Apesar de haver boa correlação entre os valores (ρ=0,810, p<0,001), os 

níveis mensurados com o kit Adipogen® eram significativamente mais altos que os 

mensurados com o outro kit. Em controles, por exemplo, a média de progranulina 

sérica foi de 167,9±51,3ng/ml com o kit Adipogen® e de 44,1±9,8ng/ml com o kit R&D 

Systems®.362 

Em relação ao valor de corte mais adequado para identificação de mutações 

nulas em GRN, os estudos publicados sugeriram valores diferentes. Finch et al., 

utilizando o kit de ELISA da Adipogen®, sugeriram um valor de corte de 112ng/ml para 

diferenciar os carreadores de mutações nulas em GRN de indivíduos sem mutações, 

com sensibilidade de 99,49% e especificidade de 99,61%.152 Esse valor de corte, no 

entanto, não é adequado para a casuística deste estudo, já que classificaria 

erroneamente 37 pacientes com DFT (67,2%) e cinco indivíduos do grupo controle 

(8,3%).  

Ghidoni et al., também utilizando o kit de ELISA da Adipogen®, inicialmente 

sugeriram 110,9ng/ml como valor de corte para diferenciar pacientes com DFT e 

mutações em GRN de pacientes com DFT sem mutações em GRN e de controles, 

com sensibilidade de 92,8% e especificidade de 100%.153 Posteriormente, em 2012, 

Ghidoni et al. publicaram um estudo multicêntrico realizado no norte da Itália que 
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incluiu 72 indivíduos com mutação em GRN, 309 indivíduos cognitivamente normais 

e 635 pacientes com doenças neurodegenerativas não causadas por deficiência de 

progranulina (que incluíam: comprometimento cognitivo leve, DA, DFT, demência com 

corpúsculos de Lewy e SCB). Nesse estudo, o valor de corte para progranulina 

plasmática foi de 61,55ng/ml para identificar mutações nulas em GRN com 

sensibilidade de 95,8% e especificidade de 99,6%.154 Esse valor de corte é o mais 

aproximado do valor encontrado neste estudo (70ng/ml para sensibilidade e 

especificidade de 100%), e parece mais adequado para a casuística incluída neste 

estudo pois identificaria corretamente todos os pacientes com mutações patogênicas 

em GRN. O nível de 70ng/ml como ponto de corte para identificar mutações nulas de 

GRN também foi proposto por Gómez-Tortosa et al..382 

 Curiosamente, os níveis de progranulina no plasma do grupo de pacientes com 

DFT sem mutações em GRN foi menor do que o do grupo controle. Alguns estudos 

relataram valores similares de progranulina plasmática entre os grupos com DFT sem 

mutações em GRN e os respectivos grupos controle,152,153,362,381 mas resultados 

similares aos encontrados na casuística deste estudo também foram apresentados.380 

A explicação para a diferença entre o grupo controle e o grupo de DFT sem mutação 

não está clara. Há evidências de que os níveis de progranulina no plasma aumentam 

com a idade, e são mais altos em mulheres.152,326 Esses fatores não devem explicar 

a diferença encontrada neste estudo, já que os grupos não foram diferentes em 

relação a idade e sexo. Um estudo pequeno conduzido por Galimberti et al. encontrou 

aumento de metilação da região promotora de GRN em pacientes com DFT 

esporádica, em relação a um grupo controle. Esse mecanismo epigenético de 

silenciamento da expressão gênica estava inversamente correlacionado com os níveis 

de RNA mensageiro de GRN no sangue. No entanto, o aumento de metilação não se 

traduziu em diferenças nos níveis de progranulina plasmática entre o grupo de 

pacientes com DFT esporádica e o grupo controle.386 

 É importante salientar que a dosagem de progranulina no plasma é útil na 

identificação de mutações nulas de GRN. Em mutações missense patogênicas, no 

entanto, os níveis de progranulina tendem a ser intermediários entre os níveis 

observados nas mutações nulas e os encontrados em controles saudáveis.154,155 A 

sobreposição de valores limita a utilização da mensuração de progranulina no plasma 
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como método de rastreio de mutações missense em GRN, porém essas mutações 

são infrequentes (e não foram observadas na amostra deste estudo). 

 

 Mutação em MAPT. A mutação MAPT p.N279K encontrada no probando DFT 

17 já foi descrita em outras famílias. Essa mutação missense está localizada no éxon 

10 de MAPT, em uma sequência ESE (do inglês, exonic splicing enhancer) rica em 

purinas, que promove o splicing to éxon 10. Experimentos in vitro indicaram que a 

mutação aumenta a ligação de proteínas ricas em serina/arginina, como a Tra2β, o 

que reforça o elemento ESE. Com isso, há aumento da inclusão do éxon 10 no RNA 

mensageiro, e consequentemente aumento da formação de tau 4R.387,388 Em 

camundongos transgênicos que expressavam a proteína tau humana com a mutação 

N279K, Dawson et al. observaram não apenas aumento da inclusão do éxon 10 em 

RNA mensageiro e proteína, mas também sintomas motores e cognitivos associados 

a acúmulo de tau patologicamente fosforilada em neurônios e astrócitos, e 

degeneração de vias dopaminérgicas.389 

 Em 1992, Wszolek et al. descreveram uma família norte-americana com um 

fenótipo caracterizado por parkinsonismo, distonia, demência, sinais piramidais e 

alterações da motricidade ocular, que denominaram de degeneração pálido-ponto-

nigral.390 Seis anos após o relato inicial, Clark et al. identificaram nessa família a 

mutação MAPT p.N279K.391 A mesma mutação foi identificada em outras famílias 

previamente descritas no Japão (uma família inicialmente diagnosticada com 

degeneração pálido-nigro-luysiana, e outra caracterizada com DFT e parkinsonismo)  

e na França (uma família com demência e paralisia supranuclear).392 Posteriormente, 

outra família foi descrita na Itália, e outros probandos foram identificados no 

Japão.192,393 Apesar de ter sido identificada em diversas partes do mundo, a mutação 

parece ser particularmente frequente no Japão. Em uma casuística japonesa 

publicada recentemente, dos seis probandos identificados com mutação em MAPT, 

quatro apresentavam a mutação p.N279K.192 

 A idade média de início dos sintomas na mutação MAPT p.N279K é de 42,5 

anos, com duração média de doença entre 6 a 8 anos.77,392 A apresentação clínica 

predominante é de um parkinsonismo rígido-acinético, associado a instabilidade 

postural, que pode ser parcialmente responsivo a levodopa nas fases iniciais da 

doença (como ocorreu com o paciente DFT 17).192,394 Paralisia supranuclear do olhar 
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e apraxia da abertura e/ou fechamento ocular podem aparecer. Tremores 

assimétricos, distonia e sinais de liberação piramidal são outros sintomas motores 

descritos em pacientes com esta mutação.392,394 

 As manifestações comportamentais podem variar desde alterações leves como 

irritabilidade a sintomas como os observados na vcDFT. As alterações cognitivas 

podem ser precoces, e um estudo relatou redução de fluência verbal fonêmica até 

dois anos antes do aparecimento de sintomas motores.395 Quase que invariavelmente 

os pacientes acabam desenvolvendo um quadro demencial, e nas fases finais da 

doença, evoluem com mutismo.394 

 Os pacientes com a mutação mais frequentemente recebem diagnóstico de 

PSP, mas também podem ser diagnosticados com SCB ou vcDFT.192,396 O paciente 

DFT 17 foi inicialmente diagnosticado com vcDFT com parkinsonismo, mas como 

posteriormente desenvolveu alterações da motricidade ocular extrínseca e apraxia do 

fechamento ocular, associado a piora progressiva do quadro parkinsoniano, o fenótipo 

foi se tornando mais compatível com PSP. 

 A neuroimagem estrutural do probando DFT17 (Figura 26) mostrava atrofia 

predominante em região temporal medial. Esse é um achado incomum em casos de 

vcDFT, mas é consistente com um estudo de Whitwell et al., que demonstrou que 

mutações que afetam o splicing alternativo do éxon 10 (como é o caso da mutação 

MAPT p.N279K) tendem a apresentar maior atrofia de substância cinzenta nos lobos 

temporais mediais.105 Arvanitakis et al. também observaram que atrofia e 

hipometabolismo predominam nos lobos temporais mediais, que são as áreas mais 

precocemente afetadas nesta mutação.397 

 O probando DFT 17 faleceu após seis anos de sintomas, e não foi realizado 

estudo neuropatológico. Em casos de DLFT com a mutação MAPT p.N279K 

publicados na literatura, foram descritos emaranhados neurofibrilares em neurônios e 

emaranhados em células da glia que continham apenas a isoforma 4R da tau.75,398  

 

 Variantes não patogênicas em GRN e MAPT. Dentre as cinco variantes 

encontradas em região codificadora de GRN, quatro são silenciosas (p.D33, p.G93, 

p.D128, e p.T506). Uma variante missense (p.R19W) foi encontrada em dois 

indivíduos do grupo controle e é sabidamente não patogênica, com escore no 

Polyphen-2 de 0,003 (benigna).77,399  
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 As três variantes encontradas em MAPT (p.A227, p.N255, e p.P270) são 

silenciosas,77 e foram identificadas tanto em indivíduos do grupo controle quanto do 

grupo DFT. As variantes p.A227 e p.N255 parecem estar em alto desequilíbrio de 

ligação, pois sempre foram encontradas em associação.  

 

 DFT familial sem mutação identificada. Dentre os 15 probandos com 

antecedente familiar de DFT, em apenas seis (40%) a mutação causadora foi 

identificada em MAPT ou GRN. Em um outro probando (DFT 46), diagnosticado com 

vsAPP, foi previamente identificada uma mutação p.I383V no gene TARDBP.244 

Resta, portanto, a identificação da mutação causadora em mais de 50% dos casos 

familiais de DFT desta casuística. É provável que alguns desses casos apresentem 

expansões de hexanucleotídeos no gene C9orf72, que junto com mutações em MAPT 

e GRN, são as causas mais frequentes de DFT monogênica.45,78 É possível também 

que alguns desses probandos tenham mutações em alguns dos outros genes 

associados a DLFT mencionados na introdução. Outra possibilidade é que mutações 

em genes não relacionados a DLFT, mas que podem se apresentar com o fenótipo de 

vcDFT, expliquem alguns desses casos familiares. De fato, mutações nos genes 

PSEN1 (presenilina 1) e PSEN2 (presenilina 2), que causam DA autossômica 

dominante, já foram encontradas em famílias com fenótipo de vcDFT.400-404 Demência 

com características frontotemporais também já foi descrita em mutações do gene da 

proteína priônica (PRNP), como a p.T183A,405 e uma duplicação do locus do gene da 

α-sinucleína (SNCA) foi recentemente descrita em uma família cuja apresentação 

clínica era semelhante à vcDFT com parkinsonismo, mas que no exame 

neuropatológico apresentava características de sinucleinopatia.406 

 Apesar dessas possibilidades, uma parcela significativa desses probandos 

podem não ter mutações nos genes atualmente conhecidos como causadores de 

doenças neurodegenerativas, como mostraram alguns centros de pesquisa em DFT. 

Na casuística de Flandres, na Bélgica, em 62% dos casos de DFT familial e 14% dos 

casos de DFT-ELA familial não foram encontradas mutações nos genes MAPT, GRN, 

C9orf72, VCP, CHMP2B, ou PSEN1, indicando que mutações em outros genes ainda 

não identificados também devem causar DFT.56 Na casuística da rede francesa de 

pesquisa em DLFT/DLFT-ELA, 58,5% dos probandos com vcDFT familial e 31,2% dos 

probandos com DFT-ELA familial não apresentavam mutações nos genes C9orf72, 
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GRN, MAPT, VCP, TARDBP, ou FUS.78 Na Austrália, um grupo identificou mutações 

em MAPT, GRN ou C9orf72 em apenas 47% dos casos de DFT que tinham escore de 

Goldman modificado entre 1 e 3 (que indicaria história familiar “forte”).51 

 A utilização de tecnologias de sequenciamento de segunda geração para 

sequenciamento de painéis de genes, ou mesmo de exomas ou genomas completos, 

pode ser útil para identificação de mutações patogênicas em demências familiais. 

Beck et al. utilizaram o sequenciador Ion Torrent PGM® para identificar mutações em 

um painel de 17 genes associados a doenças neurodegenerativas (como PSEN1, 

PSEN2, APP, GRN, MAPT, CHMP2B, TARDBP, FUS, VCP, PRNP, entre outros), em 

amostras de DNA de 85 pacientes.407 Com isso, encontraram sensibilidade de 96,5% 

e especificidade de 100% para identificação de mutações e polimorfismos. Algumas 

das principais limitações do método residem na identificação de variações de números 

de cópias (como duplicação de gene) ou de expansões de repetições (como a de 

hexanucleotídeos do gene C9orf72). A despeito dessa limitação, as tecnologias de 

sequenciamento de segunda geração podem ser úteis para a investigação de formas 

familiais de DFT (ou mesmo de outras demências degenerativas), particularmente 

quando se considera que os custos desse método têm caído progressivamente ao 

longo dos anos.408 

 

 Considerações finais. A identificação de mutações em famílias com DFT tem 

grandes implicações para as famílias acometidas, não apenas para os pacientes que 

já desenvolveram sintomas, mas também para os descendentes diretos desses 

pacientes.  

Com a identificação dos principais genes associados a DLFT, as pesquisas têm 

se voltado para caracterizar o estágio pré-sintomático da doença, com o intuito de se 

identificar biomarcadores que possam ser utilizados para avaliar resposta a 

terapêutica. Diversos estudos já foram conduzidos com as diferentes mutações, e 

identificaram manifestações cognitivas leves, alterações no metabolismo de glicose 

cerebral ou em neuroimagem estrutural, e/ou mudanças na conectividade funcional 

em indivíduos que apresentam mutações patogênicas mas ainda não desenvolveram 

sintomas.409-413 Recentemente Rohrer et al. publicaram um estudo multicêntrico em 

que compararam o desempenho cognitivo e a neuroimagem estrutural entre 

indivíduos pré-sintomáticos com mutação e indivíduos sem mutação, de famílias com 
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DFT causada por mutações em MAPT, GRN ou C9orf72. Nesse estudo relataram 

diferenças no desempenho cognitivo em indivíduos pré-sintomáticos que podiam ser 

notadas até cinco anos antes no início esperado dos sintomas, além de atrofia cortical 

e subcortical regional que foi observada pelo menos dez anos antes do início esperado 

de sintomas. Em indivíduos com mutações em MAPT, atrofia no hipocampo e 

amígdala foi observada 15 anos antes do início dos sintomas; em indivíduos com 

mutações em GRN, atrofia na ínsula foi detectada dez anos antes do início previsto 

dos sintomas; e em expansões de C9orf72, atrofia de estruturas com tálamo, ínsula e 

áreas corticais posteriores parece se iniciar 25 anos antes do início previsto dos 

sintomas.414 

 O objetivo maior das pesquisas em indivíduos pré-sintomáticos e sintomáticos 

com as formas monogênicas de DFT (e outras doenças neurodegenerativas 

monogênicas) é o desenvolvimento de tratamentos que modifiquem a evolução da 

doença, ou mesmo impeçam o seu aparecimento. Dentre as mutações associadas a 

DFT, a descoberta de tratamentos para as mutações no gene da progranulina parece 

ser a mais promissora. Como as mutações em GRN causam doença por 

haploinsuficiência, algumas estratégias têm sido testadas para aumentar a expressão 

(como o uso de inibidores de histona deacetilase) ou secreção da proteína (com o uso 

de medicações que aumentam a excreção, como amiodarona).316 Um ensaio clínico 

multicêntrico de fase dois com um inibidor de histona deacetilase denominado FRM-

0334 em indivíduos com mutações em GRN está em andamento (Clinicaltrials.gov 

NCT02149160).415   

O aumento da expressão de progranulina também pode ser de interesse para 

o tratamento da DA. Recentemente, um grupo demonstrou que em camundongos 

transgênicos com DA, a redução da expressão de progranulina na micróglia foi 

associada a aumento da presença de placas de amiloide β e a exacerbação de déficits 

cognitivos, enquanto que o aumento da expressão de progranulina reduziu a carga de 

placas de amiloide β, além de diminuir déficits de memória espacial e perda de 

neurônios hipocampais.416 Os achados desse estudo indicam que a progranulina pode 

proteger contra a toxicidade causada pelo amilóide β, e sugerem que aumentar a 

expressão de progranulina pode ser um possível tratamento também para a DA. 

  Para as doenças causadas por expansões de MAPT e C9orf72, as pesquisas 

ainda estão em fase pré-clínica. Os ensaios clínicos conduzidos até o momento em 
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taupatias não apresentaram resultados positivos, mas em ratos transgênicos com 

mutação em MAPT, a injeção intracerebral de vetores (lentivirus) com moléculas de 

RNA desenvolvidas para afetar o splicing alternativo (SMaRT, spliceosome-mediated 

RNA trans-splicing) podem permitir a reprogramação do splicing de modo a aumentar 

ou reduzir a inclusão do éxon 10 no transcrito.316,417  Recentemente, Donnelly et al. 

demonstraram que oligonucleotídeos antisense que se ligam a RNA com repetições 

de GGGGCC foram capazes de reduzir o acúmulo RNAs e proteínas no núcleo, além 

de reduzir a susceptibilidade a excitotoxicidade causada por glutamato, em neurônios 

com a expansão em C9orf72 derivados de células-tronco pluripotentes induzidas.169 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

A frequência de mutações patogênicas em GRN nesta casuística de 62 

probandos com DFT foi de 9,6%, e a de mutações em MAPT foi de 1,6%. Entre casos 

familiais de DFT, a frequência de mutações em GRN foi de 33,3%, e em MAPT foi de 

6,7%. Não foram identificadas mutações nesses genes nos casos esporádicos de 

DFT. As mutações encontradas em GRN são do tipo nonsense ou frameshift, 

enquanto que em MAPT, a mutação é missense.  

Mutações nulas em GRN foram encontradas em seis probandos da casuística. 

Duas das mutações – GRN p.Q130X e p.D317Afs*11 - não foram ainda descritas na 

literatura. As outras mutações (p.V200Gfs*18, p.Q257Pfs*26, p.Q300X, e 

p.S301Cfs*60) já foram descritas.357,362 A idade de início dos sintomas nos probandos 

variou entre 44 e 64 anos, e os diagnósticos clínicos foram de vnfAPP e vcDFT. 

Algumas características previamente relatadas em casuísticas de pacientes com 

mutações em GRN também foram observadas neste estudo, tais como: variabilidade 

na apresentação clínica mesmo dentro de uma mesma família, e presença de distúrbio 

precoce de memória episódica em alguns casos. Um dos probandos (DFT 63) foi 

submetido a estudo neuropatológico, e os achados foram compatíveis com DLFT-TDP 

tipo A, que é o padrão tipicamente observado nas mutações de GRN.44 

A dosagem plasmática de progranulina permitiu a identificação das mutações 

nulas em GRN com 100% de sensibilidade e especificidade, e portanto foi marcador 

adequado das mutações de GRN nesta casuística. O nível de corte de 70ng/ml 

encontrado neste estudo é similar ao apresentado por dois outros estudos.154,382 No 

entanto, a grande variabilidade de valores apresentados por estudos diferentes, 

mesmo utilizando um kit de ELISA produzido pelo mesmo fabricante, indica que se 

deve ter cautela ao transpor este ponto de corte para outras casuísticas.  

 Uma mutação em MAPT (p.N279K) foi identificada em um paciente com DFT 

familial. Esse paciente foi inicialmente diagnosticado com vcDFT com parkinsonismo, 

mas posteriormente evoluiu com sintomas sugestivos de PSP. Assim como o 

probando DFT 17, os pacientes com a mutação MAPT p.N279K mais frequentemente 

recebem diagnóstico clínico de PSP, e nos exames de neuroimagem apresentam 

comprometimento predominante nos lobos temporais mesiais.394,397 
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