
  

Resumo 

 

A ceroido lipofuscinose neuronal (NCL) é um grupo de doenças 

neurodegenertativas de transmissão autossómica recessiva, geralmente fatais. 

Caracteriza-se pela acumulação lisossomal de um lipopigmento autofluorescente com 

propriedades semelhantes à lipofuscina, em vários tipos de células. As NCLs são 

causadas por mutações presentes em pelo menos 8 genes. As formas INCL/CLN1, 

LINCL/CLN2, e CoNCL/CLN10 são causadas pela deficiência em enzimas lisossomais 

solúveis, tiosterase, aminopeptidase e protease, respectivamente. As formas 

vLINCL/CLN3, vLINCL/CLN5, vLINCL/CLN6, vLINCL/CLN7 e vLINCL/CLN8, são 

causadas por defeitos em proteínas de topologia membranar de função ainda 

desconhecida. A observação de morte celular, de alterações no tráfego intracelular de 

proteínas e lípidos e de alterações no metabolismo dos esfingolípidos, na maioria das 

variantes da doença, sugere que as proteínas NCL deverão actuar numa via celular 

comum, especialmente importante para o funcionamento neuronal.  

A variante CLN6, recentemente descrita, é causada por mutações no gene 

CLN6. Esta proteína é altamente conservada e não possui, sequências péptido sinal 

ou locais de N-glicosilação. Em estudos realizados recentemente, a proteína CLN6 foi 

observada em vários compartimentos celulares, incluindo o RE, CG, endossomas de 

reciclagem e lipid rafts. 

No sentido de contribuir para o conhecimento da localização celular da proteína 

CLN6 foram produzidos e caracterizadas três anticorpos policlonais imunopurificados. 

Em fibroblastos humanos cultivados, estes detectaram a proteína endógena quer em 

estudos de SDS-PAGE/Western blot, quer de imunofluorescência. Os dados obtidos 

na exposição das células a soro pré-imune ou ao péptido bloqueador sugerem que o 

padrão de marcação é específico. Estudos de microscopia de imunofluorescência com 

marcação dupla revelaram co-localização parcial da proteína CLN6 no núcleo e ao 

longo da membrana plasmática, em regiões marcadas pela faloidina que interactua 

especificamente com filamentos de actina.  

A mutação p.I154del no gene CLN6 não interfere com o tráfego intracelular da 

proteína CLN6. Além disso, estudos de imunofluorescência em fibroblastos de doentes 



CLN1, CLN2, CLN3 e CLN5 não revelaram alterações significativas do padrão de 

marcação da proteína CLN6. 

Os resultados obtidos no âmbito do presente trabalho, fornecem pistas novas 

para o conhecimento da localização celular da proteína CLN6. Tais evidências, 

juntamente com dados obtidos anteriormente, sugerem que a proteína CLN6 poderá 

desempenhar um papel importante na transdução de sinal da membrana para o 

citossol, e depois para o núcleo onde deverá causar alterações específicas na 

expressão genética. Os participantes moleculares desta cascata deverão ser 

identificados no futuro.  

Desta forma, os resultados obtidos representam uma contribuição importante 

para futuros estudos de investigação que visem explorar o conhecimento da função da 

proteína CLN6 e dos mecanismos patobiológicos da CLN6 e de outras NCLs, bem 

como, os mecanismos moleculares associados à neurodegeneração e ao 

envelhecimento celular. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


