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A FUNÇÃO DA HUNTINGTINA WILD-TYPE NA TRANSCRIÇÃO DE BDNF E NA DIFERENCIAÇÃO NEURAL

A huntingtina é uma proteína de 348kDa com um “stretch” polimórfico de glutaminas

junto ao seu N-terminal. O interesse inicial por esta proteína surgiu devido ao facto de que

uma mutação no gene que codifica para a huntingtina (HD) induz uma expansão no número

de tripletos CAG (que se traduzem no aminoacido glutamina), sendo esta a causa da Doença

de Huntington, uma patologia hereditária, do tipo autossómico dominante.

Apesar dos primeiros estudos se terem focalizado na forma expandida (mutada) da

huntingtina, cada vez mais dados propõem a perda de função da forma normal (wild-type)

desta proteína como possível explicação para alguns aspectos da doença (Cattaneo E. et al.,

2001). A comparação da sequência do gene que codifica a huntingtina em diferentes espécies,

revelou um alto nível de conservação à excepção do número de tripletos CAG presentes no

gene normal (Kremer B. et al., 1994). Esta observação levantou a hipótese de que a região

rica em tripletos CAG não será crucial para a função normal da huntingtina. Além do mais, a

delecção das repetições CAG no gene HD resultou em apenas ligeiros deficits comportamentais

e motores em ratinhos (Clabough EB. et al., 2006).

Numa tentativa para estudar a função fisiológica da huntingtina wild-type, o ratinho

knockout para o gene HD foi criado e a ausência desta proteína resultou na morte embrional,

imediatamente antes da fase de gastrulação e de formação do sistema nervoso (Duyao MP. et

al., 1995; Nasir J. et al., 1995; Zeitlin S., et al., 1995). Apesar da função da huntingtina

durante o desenvolvimento embrionário ter sido assim identificada, a sua importância durante

o desenvolvimento cerebral e ao longo da vida adulta é ainda uma questão por esclarecer.

O estudo da função fisiológica da huntingtina no cérebro adulto poderá ajudar a

compreender algumas das características da Doença de Huntington que aguardam explicação,

como é o caso da perda selectiva dos neurónios do estriado. Apesar da huntingina ser uma

proteína de expressão ubiquitária, apenas o estriado e as camadas mais profundas do cortex

são selectivamente afectadas durante a progressão da doença. Estudos desenvolvidos no

nosso laboratório demonstraram que a proteína normal é capaz de aumentar a sobrevivência

celular (Rigamonti D. et al., 2000; Rigamonti D. et al., 2001) e a produção do “brain derived

neurotrophic factor”, “BDNF”, uma neurotrofina extremamente importante para a

sobrevivência dos neurónios do estriado (Zuccato C. et al., 2001; Zuccato C. et al., 2003).

Nesta tese, o nível do transcripto BDNF foi testado quer em cortex, quer em sangue

proveniente de um modelo de ratinhos transgénicos da Doença de Huntington, e os resultados

demonstram a sua clara redução ao longo da progressão da doença. Assim, estes dados

abrem a possibilidade de utilização dos níveis de mRNA do “BDNF” como “state biomarker”

para a Doença de Huntington.

Na segunda metade desta tese, é proposto um estudo filogenético como uma forma

alternativa para a identificação, dos ainda desconhecidos, domínios funcionais da proteína

huntingtina. Para a obtenção deste objectivo, o modelo celular por nós selecionado foi o das
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células estaminais de embrião de ratinhos knockout para a huntingtina (células ES Hdh-/-)

(Duyao MP. et al., 1995; Nasir J. et al., 1995; Zeitlin S., et al., 1995). Assim, avaliamos as

células ES Hdh-/-, comparando-as com o seu respectivo controlo (células ES Hdh+/+) quer

em condições de proliferação, quer em condições de diferenciação neural num sistema de

monolayer. Foram estudados diversos parâmetros: i) sobrevivência vs morte por apoptose, ii)

manutenção da pluripotência, iii) capacidade em dar origem a progenitores neurais, iv)

disposição espacial dessas células progenitoras; v) potencial neurogénico; vi) produção de

BDNF mRNA e vii) tendência a dar origem a células diferenciadas mas não do tipo neuronal.

Como um primeiro passo para a identificação dos domínios funcionais da huntingtina, os

parâmetros acima referidos foram também avaliados em células estaminais ES Hdh-/- que

exprimem de forma estável os primeiros 548 aminoacidos da proteína normal humana, já que

esta porção da huntingtina de origem humana têm vindo a ser descrita como um potencial

domínio funcional. Os resultados destes estudos suportam a noção de que a huntingtina

normal é crítica para a sobrevivência celular, bem como para as primeiras fases de

diferenciação neural e para a regulação da transcrição do gene BDNF durante o processo de

diferenciação celular.


