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“MÉTODOS DE DETECÇÃO, PREVENÇÃO, REVERSÃO 

E TRATAMENTO DE DOENÇAS NEUROLÓGICAS” 

REFERÊNCIA CRUZADA A PEDIDOS RELACIONADOS 

[0001] Este pedido reivindica o benefício do Pedido 

Provisório de nº de série US 62/775.626, depositado em 05 de dezembro de 

2018, o qual está incorporado ao presente documento a título de referência em 

sua totalidade. 

DECLARAÇÃO QUANTO À PESQUISA OU 

DESENVOLVIMENTO COM PATROCÍNIO FEDERAL 

[0002] Não aplicável. 

MATERIAL INCORPORADO A TÍTULO DE REFERÊNCIA 

[0003] Não aplicável. 

CAMPO DE INVENÇÃO 

[0004] A presente divulgação geralmente se refere ao 

tratamento e detecção de doenças neurológicas (por exemplo, doenças 

neurológicas de início na idade adulta, doença de Alzheimer (DA), doença de 

Parkinson (DP), demência frontotemporal (DFT), etc.). 

SUMÁRIO DA INVENÇÃO 

[0005] Entre os vários aspectos da presente 

divulgação está o fornecimento de um método para detectar, prevenir, tratar, 

reverter ou retardar o início de uma doença neurológica (por exemplo, doenças 

neurológicas de início na idade adulta, DA, DP ou DFT). 

[0006] Um aspecto da presente invenção fornece um 

método de modulação de uma via de autofagia lisossomal em um sujeito 

heterozigoto para um gene lisossomal compreendendo uma variante de perda 

de função compreendendo: administrar uma quantidade terapeuticamente eficaz 

de um agente modulador da via de autofagia lisossomal a um sujeito em 

necessidade disso. 

[0007] Um aspecto da presente invenção fornece um 

método para prevenir, tratar, reverter ou retardar o início de uma doença, 
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distúrbio ou condição neurológica associada à disfunção lisossomal em um 

sujeito, compreendendo: 

[0008] detectar, ou ter sido detectado, pelo menos um 

gene lisossomal compreendendo uma variante de perda de função em uma 

amostra biológica de um sujeito; e administrar uma quantidade terapeuticamente 

eficaz de um agente modulador da via de autofagia lisossomal, em que o sujeito 

é heterozigoto para o gene lisossomal compreendendo uma variante de perda 

de função ou o sujeito é um portador de uma doença de armazenamento 

lisossomal (DAL). 

[0009] Um aspecto da presente invenção fornece um 

método de detecção de pelo menos uma variante de perda de função de gene 

lisossomal em um sujeito que compreende: 

[0010] fornecer uma amostra biológica de um sujeito; 

e detectar a presença de um gene lisossomal compreendendo uma variante de 

perda de função, em que se pelo menos um gene lisossomal compreendendo 

uma variante de perda de função for detectado, o sujeito é determinado a ter ou 

em risco de ter uma doença, distúrbio ou condição neurológica ou 

neurodegenerativa associada à disfunção de processamento de APP. Em 

algumas modalidades, o método compreende a administração de uma 

quantidade terapeuticamente eficaz de um agente modulador da via de autofagia 

lisossomal, em que o agente modulador da via de autofagia lisossomal é um 

tratamento associado ao gene lisossomal compreendendo uma variante de 

perda de função detectada. 

[0011] Em algumas modalidades, o gene lisossomal 

que compreende uma variante de perda de função está associado a uma doença 

de armazenamento lisossomal (DAL). 

[0012] Em algumas modalidades, o sujeito é suspeito 

de ter ou em risco de ter uma doença, distúrbio ou condição neurológica ou 

neurodegenerativa associada à disfunção lisossomal. 

[0013] Em algumas modalidades, o sujeito é ou é 
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suspeito de ser heterozigoto para uma variante de perda de função de gene 

lisossomal ou um portador para uma doença de armazenamento lisossomal 

(DAL). 

[0014] Em algumas modalidades, o gene lisossomal 

que compreende uma variante de perda de função é selecionado a partir do 

grupo que consiste em: CTNS, MAN2B1, MFSD8, GLB1, GALNS, NAGLU, 

CLN3, GNPTAB, SGSH, CLN8, NPC1, TPP1, DNAJC5, MANBA, PPT1, SMPD1, 

GAA, HGSNAT, GNS, CTSA, HEXB e combinações dos mesmos. 

[0015] Em algumas modalidades, o gene lisossomal 

que compreende uma variante de perda de função associado a uma doença de 

armazenamento lisossomal (DAL) é selecionado a partir do grupo que consiste 

em: AGA, ARSA, ARSB, ASAH1, CLN2 (TPP1), CLN3, CLN5, CLN6, CLN8, 

CTNS, CTSA, CTSD, CTSK, FUCA1, GAA, GALC, GALNS, GLA, GLB1, GM2A, 

GNPTAB, GNPTG, GNS, GUSB, HEXA, HEXB, HGSNAT, HYAL1, IDS, IDUA, 

KCTD7, LAMP2, LIPA, MAN2B1, MAN BA, MCOLN1, MFSD8, NAGA, NAGLU, 

NEU1, NPC1, NPC2, PPT1, PSAP, SGSH, SLC17A5, SMPD1, SUMF1, CHIT1, 

ATP13A2, CTSF, DNAJC5, GRN e combinações dos mesmos. 

[0016] Em algumas modalidades, o gene lisossomal 

que compreende uma variante de perda de função é selecionado a partir do 

grupo que consiste em: NEU1, NAGLU, GBA, GLB1, MANBA, MAN2B1, 

HGSNAT, IDS, PPT1, GNS e combinações dos mesmos. 

[0017] Em algumas modalidades, o gene lisossomal 

que compreende uma variante de perda de função é selecionado a partir do 

grupo que consiste em: GALC, ACD e combinações dos mesmos. 

[0018] Em algumas modalidades, o agente modulador 

da via de autofagia lisossomal compreende terapia genética (TG), em que a TG 

aumenta ou aumenta a atividade enzimática associada ao gene lisossomal 

compreendendo uma variante de perda de função selecionada do grupo que 

consiste em: AGA, ARSA, ARSB, ASAH1, CLN2 (TPP1), CLN3, CLN5, CLN6, 

CLN8, CTNS, CTSA, CTSD, CTSK, FUCA1, GAA, GALC, GALNS, GLA, GLB1, 
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GM2A, GNPTAB, GNPTG, GNS, GUSB, HEXA, HEXB, HGSNAT, HYAL1, IDS, 

IDUA, KCTD7, LAMP2, LIPA, MAN2B1, MAN BA, MCOLN1, MFSD8, NAGA, 

NAGLU, NEU1, NPC1, NPC2, PPT1, PSAP, SGSH, SLC17A5, SMPD1, SUMF1, 

CHIT1, ATP13A2, CTSF, DNAJC5, GRN e suas combinações. 

[0019] Em algumas modalidades, o sujeito é tratado 

com um agente de modulação de via de autofagia lisossomal que modula a 

expresão de: AGA, ARSA, ARSB, ASAH1, CLN2 (TPP1), CLN3, CLN5, CLN6, 

CLN8, CTNS, CTSA, CTSD, CTSK, FUCA1, GAA, GALC, GALNS, GLA, GLB1, 

GM2A, GNPTAB, GNPTG, GNS, GUSB, HEXA, HEXB, HGSNAT, HYAL1, IDS, 

IDUA, KCTD7, LAMP2, LIPA, MAN2B1, MAN BA, MC0LN1, MFSD8, NAGA, 

NAGLU, NEU1, NPC1, NPC2, PPT1, PSAP, SGSH, SLC17A5, SMPD1, SUMF1, 

CHIT1, ATP13A2, CTSF, DNAJC5, GRN e suas combinações. 

[0020] Em algumas modalidades, o sujeito é 

haploinsuficiente para ou tem uma variante heterozigótica em um gene 

lisossomal que compreende uma variante de perda de função selecionada a 

partir do grupo que consiste em: AGA, ARSA, ARSB, ASAH1, CLN2 (TPP1), 

CLN3, CLN5, CLN6, CLN8, CTNS, CTSA, CTSD, CTSK, FUCA1, GAA, GALC, 

GALNS, GLA, GLB1, GM2A, GNPTAB, GNPTG, GNS, GUSB, HEXA, HEXB, 

HGSNAT, HYAL1, IDS, IDUA, KCTD7, LAMP2, LIPA, MAN2B1, MAN BA, 

MCOLN1, MFSD8, NAGA, NAGLU, NEU1, NPC1, NPC2, PPT1, PSAP, SGSH, 

SLC17A5, SMPD1, SUMF1, CHIT1, ATP13A2, CTSF, DNAJC5, GRN e suas 

combinações. 

[0021] Em algumas modalidades, o gene lisossomal 

que compreende uma variante de perda de função é selecionado a partir de uma 

variante funcional rara em um gene responsável pelo metabolismo do sulfato de 

heparano (SH) do grupo que consiste em: SGSH, NAGLU, HGSNAT, GNS e 

combinações dos mesmos. 

[0022] Em algumas modalidades, a variante de perda 

de função é uma ou mais variantes selecionadas do grupo que consiste em uma 

deleção, uma substituição ou uma deleção do gene lisossomal. 
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[0023] Em algumas modalidades, a doença, distúrbio 

ou condição neurológica ou neurodegenerativa está associada à disfunção 

lisossomal. 

[0024] Em algumas modalidades, a doença, distúrbio 

ou condição neurológica ou neurodegenerativa está associada ao 

processamento de APP alterado (por exemplo, níveis alterados de Aβ intersticial 

cerebral e carga de placa de Aβ aumentada) ou agregação de α-Syn. 

[0025] Em algumas modalidades, a doença, distúrbio 

ou condição neurológica ou neurodegenerativa está associada ao acúmulo de 

Aβ. 

[0026] Em algumas modalidades, a doença, distúrbio 

ou condição neurológica ou neurodegenerativa é a doença de Alzheimer (DA). 

[0027] Em algumas modalidades, o agente modulador 

da via de autofagia lisossomal é um agente associado ao gene lisossomal que 

compreende uma variante de perda de função que compreende selecionados a 

partir do grupo que consiste em: terapia de chaperona química (CCT), terapia de 

substituição enzimática (TRE), gene terapia (TG), edição de genes, transplante 

de células-tronco hematopoiéticas (HSCT), terapia de chaperona química (CCT), 

leitura de códon de parada, terapia de redução de substrato (SRT) e suas 

combinações. 

[0028] Em algumas modalidades, o método 

compreende a suplementação por proteína lisossomal exógena por terapia de 

reposição enzimática (TRE), terapia genética (TG) ou terapia com células-tronco. 

[0029] Em algumas modalidades, o agente modulador 

da via de autofagia lisossomal é um tratamento associado ao gene lisossomal 

que compreende uma variante de perda de função que compreende cisteamina, 

ciclodextrina ou miglustate. 

[0030] Em algumas modalidades, a agregação de Aβ, 

apoE, tau ou α-Syn é reduzida no sujeito ou a eliminação de Aβ, apoE, tau ou 

α-Syn é aumentada em comparação com um sujeito não tratado. 
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[0031] Em algumas modalidades, o sujeito tem ou é 

suspeito de ter demência, doença de Alzheimer (DA), doença de Parkinson (DP), 

demência frontotemporal (DFT), doença de Creutzfeldt-Jakob, doença do 

neurônio motor, um distúrbio da poliglutamina, doença de Huntintgon, 

polineuropatia amiloidótica familiar (FAP), demência de corpos de Lewy ou 

atrofia de múltiplos sistemas. 

[0032] Outros objetivos e recursos serão em parte 

visíveis e em parte indicados doravante. 

BREVE DESCRIÇÃO DAS FIGURAS 

[0033] Os versados na técnica irão compreender que 

os desenhos descritos abaixo são apenas para fins ilustrativos. Os desenhos 

não se destinam a limitar o escopo dos presentes ensinamentos de forma 

alguma. 

[0034] As Figuras 1A a 1C são uma série de gráficos 

que representam alterações nos níveis de transcrição NAGLU com (A) idade, 

com (B) doença de Alzheimer (DA) e (C) em modelos de camundongos com DA. 

[0035] A Figura 2 é um gráfico de pontos que mostra 

os níveis de transcrição de NAGLU em neurônios da substância nigra dos casos 

da doença de Parkinson (DP) em comparação com controles saudáveis. 

[0036] As Figuras 3A a 3B são uma série de imagens 

e um Western blot que descreve o acúmulo de alfa-sinucleína (α-Syn) em 

neurônios tratados com fibrilas α-Syn pré-formadas (PFFs). (A) detecção de 

imunofluorescência de agregados de α-Syn fosforilados induzidos por PFFs 

α-Syn em neurônios primários. Culturas de neurônios tratadas com solução 

salina tamponada com fosfato (PBS) são mostradas como um controle. (B) 

Análise de Western blot mostrando acúmulo de α-Syn em lisados de neurônios 

primários tratados com PFF após extração em série com 1% de Triton X-100 e, 

em seguida, 2% de dodecil sulfato de sódio (SDS) (apenas a fração solúvel em 

SDS é mostrada). 

[0037] As Figuras 4A a 4C são uma série de imagens 
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que mostra a coloração com α-Syn (pSyn) fosforilado em seções do cérebro de 

camundongos de diferentes genótipos. (A) Seção coronal do cérebro de 

coloração com pSyn (marrom) e contrastada com violeta cresil de um 

camundongo C57BL/6 jovem do tipo selvagem (WT) 30 dias após a inoculação 

(dpi) com solução salina tamponada com fosfato (PBS). (B) coloração de pSyn 

de um jovem camundongo C57BL/6 WT 30 dpi com PFFs α-Syn. (C) coloração 

de pSyn de um camundongo jovem com deficiência de NAGLU 30 dpi com PFFs 

α-Syn. As setas pretas indicam o nível dos locais de injeção. As inserções 

mostram coloração com anticorpos anti-pSyn e corpo de Lewy (LB)/patologia 

semelhante à neurite de Lewy (LN) no córtex. As caixas azuis estão localizadas 

no córtex ectorrinal. Os agregados são mais difundidos (caixas azuis) e estão 

presentes nos hemisférios ipsilateral e contralateral no camundongo com 

deficiência de NAGLU. Barras: 100 μm. 

[0038] A Figura 5 é um esquema do declínio 

dependente da idade da capacidade degradativa da via de autofagia lisossomal 

(ALP) e seu papel na neurodegeneração. A linha preta representa o declínio da 

função de ALP dependente da idade. A linha azul representa as alterações 

neurodegenerativas na doença de Alzheimer (DA). Setas tracejadas 

representam um intervalo de confiança de 95% (IC). 

[0039] A Figura 6 é um gráfico de dispersão 

comparando frequências alélicas cumulativas (cMAF) para variantes raras 

funcionais previstas em genes causadores de doença de armazenamento 

lisossomal (DAL) em coorte de DA versus Consórcio da Agregação de Exoma 

(ExAC). As frequências alélicas cumulativas por gene causador de DAL obtido 

de coortes de DA de ancestrais europeus estão no eixo x, e as frequências 

alélicas cumulativas do conjunto de dados de ExAC estão no eixo geométrico y. 

[0040] As Figuras 7A a 7E são uma série de imagens 

e gráficos de barras que representam o papel da proteína lisossomal, CSPα, na 

função do lisossoma. (A) Imagem representativa de imunocoloração de células 

N2A (linha de células neuronais imortalizadas). (B) Western blot representativo 
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de LAMP-1 e CSPα das frações citoplasmáticas e enriquecidas em lisossoma de 

células N2A. (C) Sinal de Lysotracker em células N2A que não expressam nada 

de forma estável (vazio), hCSPα-WT (Tipo selvagem) ou CSPα-p.L1 15R (p.L1 

15R, a mutação causadora de doença na lipofuscinose ceroide neuronal de início 

no adulto, ANCL). (D) Os gráficos mostram as atividades das enzimas 

lisossomais, PPT-1, β-gluc e β-Hexa medidas em homogenatos celulares de 

células que não expressam nada de forma estável (vazio), hCSPα-WT (WT) ou 

hCSPα-p.L1 15R (p.L1 15R). (E) Os gráficos mostram as atividades das enzimas 

lisossomais de PPT-1, β-gluc e β-Hexa medidas no meio de cultura (secretado). 

[0041] As Figuras 8A a 8C é uma série de gráficos de 

pontos e linhas que mostram mudanças nos níveis de transcrição de DNAJC5 

com idade, estado de DA e DA em modelos de camundongos (nota: DNAJC5 é 

a designação do gene que codifica a proteína lisossomal, CSPα). (A) Níveis de 

transcrição de DNAJC5 em amostras de cérebro humano neuropatologicamente 

normais em diferentes idades. (B) Níveis de transcrição de DNAJC5 em 

neurônios de casos de DA em comparação com controles em dois estudos 

diferentes. (C) níveis de transcrição de DNAJC5 no córtex de modelos de 

camundongo de DA (TAU, p.P301 L; linha azul); (APP, p.K670N/p.M671 L; linha 

vermelha) e camundongo do tipo selvagem (linha preta) de 2 a 18 meses. Os 

gráficos à direita representam a densidade relativa da placa (camundongos APP) 

e a densidade do emaranhado (camundongos Tau) de 2 a 18 meses. 

[0042] As Figuras 9A a 9D são uma série de imagens 

e gráficos de barras que mostram que o CSPα afeta o processamento de APP 

in vivo e in vitro. (A) Imagens representativas da coloração APP/Aβ (4G8) do 

córtex cerebral de um paciente adulto com DAL (ANCL). (B) Imagens confocais 

sobrepostas representativas de APP/Aβ (4G8, em vermelho) com LAMP1 

(verde) em células N2A transduzidas com vetor vazio, shRNA específico e 

mutação causadora de ANCL p.L1 15R (p.L1 15R). (C) Níveis de Aβ40 e Aβ42 

em meio condicionado (Meio) e homogenatos de células (células) de células N2A 

transduzidas como em (B). (D) Imunoblot (esquerda) e quantificação (direita) do 
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fragmento APPα solúvel no meio sobreposto, APP de comprimento total e seus 

α e β-CTFs e de CSPα em células N2A transduzidas como em (B). 

[0043] As Figuras 10A a 10B são uma série de 

gráficos de pontos que mostram mudanças na proteína lisossomal, níveis de 

transcrição NPC1 com (A) idade e (B) estado de DA. 

[0044] As Figuras 12A a 12D são uma série de 

imagens, gráficos de pontos e um gráfico de barras mostrando que CSPα 

endógeno está no lisossoma e CSPα mutante afeta a função ALP. (A) Imagens 

representativas e quantificação de CSPα endógeno colocalizando com 

marcadores de lisossoma no soma e neuritos de neurônios corticais primários e 

em um tipo de célula semelhante a neurônio (N2A). (B) Western blot mostrando 

coprecipitação de CSPα com o marcador lisossomal LAMP1. (C) Western blot 

para marcadores lisossomais em neurônios que expressam a mutação p.L1 15R 

causadora da lipofuscinose ceroide de início adulto (ANCL). (D) Quantificação 

do sinal Lysotracker em células p.L115R e do tipo selvagem. 

[0045] As Figuras 13A a 13B são uma série de 

imagens e gráficos de barras que mostram que CSPα afeta a geração de Aβ in 

vivo. (A) Imagens de seções do cérebro de pacientes ANCL, controle e DA. (B) 

Quantificação de Aβ em frações solúveis em detergente e insolúveis (guanidina) 

de amostras de cérebro de ANCL, DA e amostras de controle saudáveis. 

[0046] As Figuras 14A a 14B são uma série de 

gráficos de barras que mostram que o acúmulo de β-amiloide é exacerbado em 

camundongos hemizigóticos para PPT e NAGLU. FIGURAS 14A Camundongos 

com NAGLU ingênuos hemizigóticos exibem níveis mais baixos de Aβ no fluido 

intersticial cerebral (ISF). A quantificação por microdiálise dos níveis de ISF de 

Aβ em camundongos da mesma ninhada WT e hemizigóticos revelou uma 

redução significativa dos níveis basais de ISF de Aβ. *p <0,05 pelo teste t não 

pareado. NAGLU do tipo selvagem (n = 8) e hemizigóticos (n = 5) de 10 meses 

de idade. FIGURAS 14B Camundongos PPT1 ingênuos hemizigóticos exibem 

níveis mais baixos de Aβ no fluido intersticial cerebral (ISF). A quantificação por 
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microdiálise dos níveis de ISF de Aβ em camundongos da mesma ninhada WT 

e hemizigóticos revelou uma redução significativa dos níveis basais de ISF de 

Aβ. **p <0,01 pelo teste t não pareado. NAGLU do tipo selvagem (n = 5) e 

hemizigótico (n = 6) de 7 meses de idade. 

[0047] A Figura 15 é uma série de imagens que 

mostra a propagação da patologia de α-Syn após a injeção de fibrilas pré-

formadas α-Syn (PFFs). Um único inóculo de PFFs α-Syn foi injetado no corpo 

estriado de um camundongo de tipo selvagem de três meses (seta vermelha) e 

90 dias após a injeção o cérebro foi removido e corado com um anticorpo 

fosfoespecífico α-Syn. As inserções mostram a patologia α-Syn em várias 

regiões do cérebro, visíveis como depósitos marrons (a contracoloração com 

violeta cresil é mostrada em azul). 

[0048] As Figuras 16A a 16B são uma série de 

imagens que mostram que os agregados de pSyn estão aumentados em 

camundongos com deficiência de NAGLU. (A) Seções cerebrais coronais de 

coloração de pSyn (marrom) e contrastadas com violeta cresil de um 

camundongo C57BL/6 de tipo selvagem jovem 90 dias após a injeção (dpi) com 

PFFs α-Syn no hipocampo (em cima) e substância nigra (embaixo). (B) 

Coloração de pSyn de um jovem camundongo deficiente em NAGLU 90 dpi com 

PFFs α-Syn no hipocampo (em cima) e na substância nigra (embaixo). Setas 

pretas indicam as áreas do cérebro onde os agregados são mais difundidos em 

ambos os hemisférios ipsilateral e contralateral no camundongo com deficiência 

de NAGLU. 

[0049] As Figuras 17A a 17C são uma série de 

imagens que mostram (A) seções cerebrais coronais na substância nigra (SN) 

da coloração de pSyn (marrom) e contrastado com violeta cresil de um 

camundongo jovem C57BL/6 de tipo selvagem 90 dpi com PFFs α-Syn no 

estriado. (B) Coloração pSyn do SN de um jovem camundongo deficiente em 

NAGLU 90 dpi com PFFs α-Syn no estriado. (C) Tirosina hidroxilase (TH, verde) 

e pSyn (vermelho) cocoloração no SN de um jovem camundongo do tipo 
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selvagem 90 dpi com PFFs α-Syn no estriado. 

[0050] A Figura 18 é uma representação esquemática 

da abordagem in vivo para o tratamento da patologia de DA em um modelo de 

camundongo de DA (5XFAD +/-) abrigando uma mutação heterozigótica em um 

gene de enzima lisossomal (5XFAD +/-, NAGLU +/- ou 5XFAD +/-, PPT1 +/-) 

usando um vetor viral adenoassociado (AAV) recombinante que expressa o 

respectivo cDNA da enzima lisossomal. 

[0051] A Figura 19 é uma representação esquemática 

da abordagem in vivo para o tratamento da patologia de DP em um modelo de 

DP de camundongo (injeção com fibrilas pré-formadas α-syn) que abrigam uma 

mutação heterozigótica em um gene de enzima lisossomal (NAGLU +/- ou PPT1 

+/-) usando um vetor AAV recombinante que expressa o respectivo cDNA da 

enzima lisossomal. 

[0052] A Figura 20 mostra os níveis de transcrição de 

PPT1 em neurônios da substância nigra dos casos da doença de Parkinson em 

comparação com os controles, semelhante à Figura 2 para níveis de transcrição 

de NAGLU. 

[0053] As Figuras 21A a 21F são uma série de 

imagens e gráficos que mostram que a hemizigosidade de NAGLU, PPT1 e 

DNAJC5 em um modelo de DA (5XFAD +/-) exarceba o acúmulo de β-amiloide. 

Imagens representativas da coloração de β-amiloide emregiões do hipocampo 

(A) 5XFAD +/-, (B) 5XFAD +/- /Naglu +/-, (C) 5XFAD +/- /PPT +/- e (D) 5XFAD 

+/- /DNAJC5 +/- em 7 meses de idade. FIGURAS 21E é um gráfico de pontos 

que mostra que a hemizigosidade no gene PPT1 exacerba o acúmulo de β-

amiloide. A área de superfície coberta por placas foi aumentada em 

camundongos hemizigóticos PPT1/5XFAD em comparação com camundongos 

5XFAD. Quantificação da carga de placa no hipocampo foi realizada às cegas. 

**p <0,01 pelo teste t não pareado. 5XFAD de 7 meses (n = 4) e hemizigótico 

PPT1/5XFAD (n = 8). FIGURAS 21F é um gráfico de pontos que mostra que a 

hemizigosidade no gene NAGLU exacerba o acúmulo de β-amiloide. A área de 
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superfície coberta por placas foi aumentada em camundongos hemizigóticos 

NAGLU/5XFAD em comparação com camundongos 5XFAD. Quantificação da 

carga de placa no hipocampo foi realizada às cegas. *p <0,05 pelo teste t não 

pareado. 5XFAD de 7 meses de idade (n = 4) e hemizigóticos NAGLU/5XFAD (n 

= 4). 

[0054] A Figura 22 é uma série de imagens que 

mostra a perda de função (LoF) em genes lisossômicos que modula a agregação 

de a-Sinucleína. A deficiência de NAGLU exacerba a agregação patológica de 

α-Syn de camundongo endógeno. A deficiência de PPH “reduz” a agregação 

patológica de α-Syn de camundongo endógeno. 90 dias após a injeção de 

inoculação intraestriatal de fibrilas pré-formadas α-Syn. 

[0055] A Figura 23 é uma curva de sobrevivência que 

mostra que a terapia genética AAV2/9-PPT1 direcionada atrasa a progressão da 

doença em camundongos hemizigóticos PPT1/5XFAD. Curva de sobrevida de 

Kaplan-Meier mostrando que o tempo médio de vida para hemizigóticos 

PPT1/5XFAD não tratados (vermelho, n = 8) é significativamente menor do que 

para hemizigóticos/5XFAD tratados por via intracraniana com AAV9-PPT1 

(verde, n = 5). A análise pelo teste de log-rank para tendência foi significativa 

para a sobrevivência global (P <0,0001). Os camundongos tratados com 

AAV2/9-PPT1 foram propositalmente diminuindo em 7,8 meses para análises 

histológicas. 

[0056] A Figura 24 é um diagrama que descreve a 

linhagem de uma mãe e de um pai, ambos portadores, de uma criança com 

lipofuscinose ceroide neuronal infantil, doença CLN1. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO 

[0057] A presente divulgação é baseada, pelo menos 

em parte, na descoberta de que indivíduos heterozigotos (portadores) para 

mutações deletérias em genes de proteínas lisossomais que causam doenças 

de armazenamento lisossomal (DALs) (portadores de DAL, sem sintomas de 

DAL) têm um risco aumentado de desenvolver a doença de Alzheimer (DA). O 

Petição 870210068118, de 27/07/2021, pág. 21/298



13/227 

dogma atual é que portadores heterozigotos para variantes LOF em genes 

causadores de DAL, e muitas outras doenças hereditárias, são considerados 

normais e não predispostos a nenhuma doença. 

[0058] Pacientes com DALs são homozigotos (dois 

alelos com variantes do gene lisossomal de perda de função completas ou quase 

completas) para defeitos genéticos que causam DAL e vivem em qualquer lugar 

entre a infância e os 20 anos de idade, dependendo do DAL. Esses pacientes 

com DAL não viveriam o suficiente para desenvolver DA. 

[0059] Conforme descrito neste documento, os 

inventores descobriram que em indivíduos com AD, uma ou mais variantes 

(mutações deletérias) em genes causadores de DAL foram detectados e 

enriquecidos e foram detectados apenas em um alelo (heterozigoto). Os 

inventores revelaram que essas variantes são variantes de perda de função em 

sujeitos heterozigotos. 

[0060] Várias estratégias terapêuticas estão 

atualmente em vigor para o tratamento de doenças de armazenamento 

lisossomal (DALs) (por exemplo, terapia de reposição enzimática (TRE), terapia 

genética (TG), terapia com células-tronco (SCT) (por exemplo, transplante de 

células-tronco hematopoiéticas), terapia de redução de substrato de molécula 

pequena oral, chaperones de molécula pequena ou remediação farmacológica 

da via autofagia-lisossoma) e pode ser usada para o tratamento de pacientes 

com DA com mutações heterozigotas deletérias em proteínas lisossomais. 

VARIANTES DE PERDA DE FUNÇÃO 

HETEROZIGÓTICAS EM GENES LISOSSÔMICOS 

[0061] É bem conhecido que indivíduos homozigotos 

para variantes de perda de função (por exemplo, também conhecidas como 

variantes ou mutações deletérias) em genes associados ao DAL resultam em 

disfunção lisossomal profunda. No entanto, foi surpreendentemente revelado 

aqui que os genomas de pacientes humanos com DA são enriquecidos em 

variantes heterozigotas completas ou quase completas de perda de função em 
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genes lisossomais (por exemplo, portadores de DAL). Além disso, é mostrado 

aqui que a heterozigosidade de mutações deletérias em genes lisossomais de 

camundongos com aparência completamente normal causa disfunção 

lisossomal sutil e afeta diretamente o processamento de APP normal. 

[0062] Uma variante de perda de função, conforme 

descrito neste documento, pode ser uma variante de perda de função completa, 

uma variante de perda de função quase completa ou uma variante de perda de 

função parcial. Como tal, uma variante de perda de função é uma variante em 

um gene lisossomal ou gene associado ao DAL que interrompe a produção ou 

função normal de uma enzima lisossomal ou outra proteína lisossomal integral. 

As variantes podem ser deleções, substituições, inserções, mutações de splice, 

mutações de promotor, mutações que resultam em estabilidade alterada, 

mudança de quadro ou variantes de parada, mutações sem sentido e/ou 

qualquer outra mutação que afeta negativamente a função normal de um gene 

lisossomal ou sua proteína resultante. Por exemplo, uma variante de perda de 

função completa, quase completa ou parcial pode resultar em uma interrupção 

ou redução na produção ou atividade de uma enzima. 

[0063] Uma variante de perda completa de função 

(LOF) pode ser definida como uma variante ou variantes esperadas para se 

correlacionar com LOF completo de transcritos afetados, como variantes que 

resultam em códons de parada prematuros a jusante ou maiores deleções 

removendo o primeiro exon ou mais de 50% da sequência de codificação de 

proteína do transcrito afetado (haploinsuficiência) (MacArthur et al., 2012 

Science 335, 823 a 828). Variantes LOF quase completas ou parciais reduzem 

a atividade do gene, mas não o eliminam completamente. 

[0064] Como mostrado aqui, foi descoberto que uma 

série de genes compreendendo variantes associadas a doenças de 

armazenamento lisossomal (DALs) estão fortemente associadas à doença de 

Alzheimer (DA) e à doença de Parkinson (DP). Essa é uma revelação inovadora 

porque um sujeito precisaria ser homozigoto para essas mutações a fim de 
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desenvolver DAL, mas um sujeito só precisa ser heterozigoto para desenvolver 

um processamento de APP - ou doença associada à disfunção sutil de 

lisossoma, como DA ou PD. 

[0065] Esta descoberta também é importante porque 

não foi avaliado anteriormente que ser haploinsuficiente para esses genes e ter 

expressão reduzida dessas proteínas DAL estaria associado a quaisquer outros 

estados de doença. Como afirmado acima, a crença de longa data era que as 

pessoas portadoras de mutações heterozigotas (portadores) que podem causar 

um DAL não são predispostas a nenhuma doença. 

[0066] Como mostrado aqui, mutações deletérias 

heterozigotas em genes lisossomais (por exemplo, genes associados com DAL 

ou função ALP normal) estão associadas à DA. Esses genes podem fornecer 

uma maior compreensão do mecanismo da disfunção lisossomal na patogênese 

da DA, conhecimento que atualmente não existe e que pode gerar novos alvos 

terapêuticos. Os resultados divulgados podem estabelecer a base para 

reaproveitar estratégias de tratamento que estão atualmente em vigor para DALs 

para o potencial tratamento de DA. Surpreendentemente, os modelos de NAGU 

e PPT1, que não eram nem mesmo os genes mais significativamente 

enriquecidos com variantes deletérias identificadas na DA (ver, por exemplo, 

Tabela 13), mostraram responder à terapia com DAL. Como tal, o tratamento 

com DAL fornecido a um sujeito com variantes heterozigotas deletérias (ou 

variantes de perda de função completas ou quase completas) para os outros 

genes causadores de DAL identificados que são significativamente enriquecidos 

em DA seriam esperados para responder pelo menos como bem ou melhor. 

[0067] Foi revelado no presente documento que 

45 genes de enzimas lisossomais com variantes heterozigóticas de perda de 

função completa ou quase completa são enriquecidos em pacientes com DA e 

DP. A seguir estão os genes associados ao DAL conhecidos: AGA, ARSA, 

ARSB, ASAH1, CLN2 (TPP1), CLN3, CLN5, CLN6, CLN8, CTNS, CTSA, CTSD, 

CTSK, FUCA1, GAA, GALC, GALNS, GLA, GLB1, GM2A, GNPTAB, GNPTG, 
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GNS, GUSB, HEXA, HEXB, HGSNAT, HYAL1, IDS, IDUA, KCTD7, LAMP2, 

LIPA, MAN2B1, MAN BA, MC0LN1, MFSD8, NAGA, NAGLU, NEU1, NPC1, 

NPC2, PPT1, PSAP, SGSH, SLC17A5, SMPD1, SUMF1, CHIT1, ATP13A2, 

CTSF, DNAJC5 ou GRN. Os ensaios para medir as deficiências enzimáticas 

associadas a esses genes e genotipagem para variantes desses genes são bem 

conhecidos na técnica. 

[0068] Uma população de indivíduos com deficiência 

em um gene associado a ALP também pode ter disfunção lisossomal. Existem 

atualmente 453 genes lisossomais conhecidos. Como tal, as variantes LOF nos 

seguintes genes podem causar disfunção lisossomal e ser tratáveis com as 

terapias aqui descritas: ABCA2, ABCA3, ABCA5, ABCB9, ABCC10, ACP2, 

ACP5, ACPP, ADA, ADAM8, ADRB2, AGA, AHNAK, ALDOB, ANKFY1, 

ANKRD27, ANPEP, ANXA11, AP1B1, AP1G1, AP1M1, AP1M2, AP1S1, AP1S2, 

AP1S3, AP3B1, AP3B2, AP3D1, AP3M1, AP3M2, AP3S1, AP3S2, AP4B1, 

AP4E1, AP4M1, AP4S1, AQP2, ARF1, ARL8A, ARL8B, ARRB1, ARSA, ARSB, 

ARSD, ARSG, ASAH1, ASS1, ATP11A, ATP11C, ATP13A2, ATP6AP1, 

ATP6V0A1, ATP6V0A2, ATP6V0A4, ATP6V0B, ATP6V0C, ATP6V0D1, 

ATP6V0D2, ATP6V1A, ATP6V1B1, ATP6V1B2, ATP6V1C1, ATP6V1C2, 

ATP6V1D, ATP6V1E1, ATP6V1F, ATP6V1G1, ATP6V1H, AZU1, BCL10, 

BLOC1S1, BTD, C18orf8, C19orf28, C1orf85, C2orf18, C7orf28B, CAT, 

CCDC115, CCKAR, CCZ1, CD164, CD1B, CD1D, CD1E, CD63, CD68, CD74, 

CECR1, CHID1, CHIT1, CLCN5, CLCN6, CLCN7, CLN3, CLN5, CLTA, CLTB, 

CLTC, CLTCL1, CLU, COL6A1, CP, CPVL, CREG1, CST3, CST7, CTBS, CTNS, 

CTSA, CTSB, CTSC, CTSD, CTSE, CTSF, CTSG, CTSH, CTSK, CTSL1, 

CTSL2, CTSO, CTSS, CTSW, CTSZ, CUBN, CXCR2, CYBASC3, DAGLB, 

DEPDC5, DKFZp761 E198, DNAJC13, DNAJC5, DNAJC6, DNASE1, DNASE2, 

DNASE2B, DNM2, DOC2A, DPP4, DPP7, DRAM1, DRAM2, ECE1, EGF, 

ELANE, ENPEP, ENPP1, ENTPD4, EPDR1, FAM176A, FGFR3, FLOT1, FLOT2, 

FNBP1, FUCA1, FUCA2, GAA, GABARAP, GALC, GALNS, GBA, GC, GDAP2, 

GGA1, GGA2, GGA3, GGH, GJA1, GLA, GLB1, GM2A, GNA11, GNAI1, GNAI2, 
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GNAI3, GNAQ, GNB1, GNB2, GNB4, GNPTAB, GNPTG, GNS, GOT1, GPC3, 

GPLD1, GPR137, GPR137B, GPR143, GRN, GUSB, HEXA, HEXB, HGSNAT, 

HLA-DMA, HLA-DMB, HLA-DOA, HLA-DOB, HLA-DPA1, HLA-DPB1, HLA-

DQA1, HLA-DQA2, HLA-DQB1, HLA-DQB2, HLA-DRA, HLA-DRB1, HLA-DRB3, 

HLA-DRB4, HLA-DRB5, HPS1, HPS4, HPSE, HSPA8, HYAL1, HYAL2, HYAL3, 

IDS, IDUA, IFI30, IGF2R, IL4I1, ITM2C, KCNE1, KCNE2, KIAA0226, KIAA0415, 

KIAA1609, LAMP1, LAMP2, LAMP3, LAMTOR1, LAMTOR2, LAPTM4A, 

LAPTM4B, LAPTM5, LDLR, LGMN, LHCGR, LIPA, LITAF, LMBRD1, LNPEP, 

LOC653653, LRBA, LRP1, LRP2, M6PR, MAN2B1, MAN2B2, MANBA, 1-Mar, 2-

Mar, 3-Mar, 8-Mar, 9-Mar, MCOLN1, MCOLN2, MCOLN3, MFSD1, MFSD8, 

MIOS, MMD, MON1 B, MPO, MTOR, MYLPF, MY07A, NAAA, NAGA, NAGLU, 

NAGPA, NAPA, NAPG, NAPSA, NBR1, NCSTN, NEU1, NEU4, NPC1, NPC2, 

NPPA, NSF, OCA2, OSTM1, P2RX4, P2RY2, PCSK9, PCYOX1, PEBP4, PGCP, 

PI4K2A, PLA2G15, PLA2G4E, PLA2G4F, PLBD1, PLBD2, PLD1, PLD3, 

PLEKHF1, PLOD1, PNPLA7, PON2, PPT1, PPT2, PROP, PRDX6, PRF1, 

PRTN3, PSAP, PSAPL1, PSEN1, PSEN2, PTGDS, RAB14, RAB27A, RAB2A, 

RAB5C, RAB7A, RAB7B, RAB9A, RAMP2, RAMP3, RDH14, RILP, RNASE1, 

RNASE2, RNASE6, RNASET2, RNF13, RNF152, RPTOR, RRAGA, RRAGB, 

RRAGC, RRAGD, SCARB1, SCARB2, SCPEP1, SELRC1, SERINC2, SFTPB, 

SFTPD, SGSH, SH3GL2, SIAE, SIDT2, SLC11A1, SLC11A2, SLC12A4, 

SLC15A3, SLC15A4, SLC17A5, SLC26A11, SLC29A3, SLC2A13, SLC2A8, 

SLC30A2, SLC36A1, SLC37A3, SLC44A2, SLC48A1, SMCR8, SMPD1, 

SMPD4, SMPDL3A, SNAP23, SNX16, SORT1, SPACA3, SPG11, SPHK2, 

SPNS1, SPPL2A, SRGN, STARD3, STARD3NL, STS, STX3, STX7, STXBP2, 

SUMF1, TCIRG1, TIAL1, TLR3, TLR7, TLR9, TM9SF1, TMBIM1, TMEM127, 

TMEM175, TMEM192, TMEM55A, TMEM55B, TMEM63A, TMEM74, TMEM8A, 

TMEM9, TMEM92, TMEM97, TOM1L1, TPCN1, TPCN2, TPP1, TRIM23, 

TRIP10, TSPAN1, TSPAN8, TXNDC5, TYR, UBA52, UNC13D, UNC93B1, 

USP4, USP5, USP6, UVRAG, VAMP4, VAMP7, VASN, VMA21, VPS11, VPS16, 

VPS18, VPS33A, VPS33B, VPS35, VPS36, VPS39, VPS41, VPS4B, WDR11, 
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WDR41, WDR48, ZFYVE26, ZNRF1 ou ZNRF2. 

DOENÇAS, DISTÚRBIOS E CONDIÇÕES 

NEUROLÓGICAS ASSOCIADAS COM DISFUNÇÃO DA VIA DE AUTOFAGIA 

LISOSSOMAL (ALP) 

[0069] Foi revelado no presente documento que 

indivíduos heterozigotos (portadores) para variantes de perda de função 

completa ou quase completa, tipicamente associadas a doenças de 

armazenamento lisossomal (DALs) (quando o sujeito é homozigoto para essas 

variantes de genes) podem causar disfunção de ALP ou defeitos de 

processamento de APP. As variantes deletérias em genes lisossomais podem 

causar disfunção lisossomal subclínica, o que pode resultar em processamento 

de APP alterado (por exemplo, níveis alterados de Aβ intersticial cerebral e carga 

de placa de Aβ aumentada) ou agregação de α, em particular em indivíduos com 

doença de Alzheimer (DA) e doença de Parkinson (DP). Isto é 

surpreendentemente evidente quando mutações heterozigotas completas ou 

quase completas de perda de função em genes lisossomais (NAGLU, PPT1 ou 

Csp-α) são reproduzidas em um modelo de camundongo de DA ou DP. Nesse 

caso, as mutações de perda de função heterozigóticas completas ou quase 

completas exacerbam muito a formação da placa Aβ ou a agregação de alfa-

sinucleína. Como tal, foi aqui revelado que a disfunção lisossomal subclínica 

pode resultar em uma doença, distúrbio ou condição neurológica. Outras 

doenças neurológicas, distúrbios e condições associadas à disfunção dos 

lisossomas podem ser angiopatia amiloide cerebral hereditária, uma condição 

caracterizada por acidente vascular cerebral e um declínio na função intelectual 

(demência), doença de Creutzfeldt-Jakob, doenças do neurônio motor, um 

distúrbio da poliglutamina, como doença de Huntintgon, bem como doenças do 

tecido periférico como polineuropatia amiloidótica familiar (FAP), demência de 

corpos de Lewy, atrofia de múltiplos sistemas ou demência frontotemporal. 

[0070] A presente divulgação fornece métodos para o 

tratamento de indivíduos heterozigotos para variantes de genes associados a 
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doenças de armazenamento lisossomal (DALs) (por exemplo, portadores) e 

tratamento ou prevenção de doenças neurológicas ou neurodegenerativas 

associadas à via de autofagia lisossomal (ALP), distúrbios ou condições. 

[0071] Por exemplo, a Tabela 13 descreve genes com 

variantes encontradas em genes causadores de DAL em indivíduos com DA. Se 

o sujeito fosse homozigoto para esses genes, eles teriam desenvolvido DAL. 

Mas, como surpreendentemente revelado aqui, a heterozigosidade está 

associada aqui como sendo preditiva de risco futuro de ser diagnosticado com 

uma doença, distúrbio ou condição neurológica ou neurodegenerativa associada 

à via de autofagia lisossomal, como DA ou DP. 

[0072] Como tal, os métodos divulgados de 

diagnóstico e tratamento de indivíduos com essas variantes do gene de perda 

de função completa ou quase completa heterozigótica podem ser usados para 

detectar ou tratar estados de doença neurológica associada à via de autofagia 

lisossomal. Por exemplo, os métodos podem ser usados em indivíduos com ou 

suspeitos de ter uma doença, distúrbio ou condição neurológica, como qualquer 

doença neurológica ou neurodegenerativa associada à disfunção lisossomal ou 

autofágica (por exemplo, DA, DP, FTD, etc.). 

[0073] Outras doenças neurológicas ou 

neurodegenerativas, distúrbios ou condições em indivíduos heterozigotos para 

genes lisossomais deletérios ou associados a doenças de armazenamento 

lisossomal com variantes de perda de função completa ou quase completa 

podem ser tratados pelos métodos aqui descritos. 

DOENÇAS DE ARMAZENAMENTO LISOSSOMAL (DALs) 

[0074] Doenças de armazenamento lisossomal 

(DALs) ou distúrbios são caracterizados por variantes homozigóticas de perda 

de função completa ou quase completa em genes da via de autofagia lisossomal, 

resultando em uma redução ou perda total da proteína lisossomal ou da função 

da proteína lisossomal essencial para a degradação vias de macromoléculas no 

lisossoma. Conforme descrito neste documento, foi revelado que indivíduos 
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heterozigotos com uma variante do gene lisossomal de perda de função 

completa ou quase completa estão em risco de desenvolver uma doença 

neurológica associada à disfunção de processamento de APP (DA) ou 

agregação de alfa-sinucleína (DP). Como tal, os tratamentos para doenças 

causadas por variantes de perda de função heterozigótica nas doenças 

neurológicas associadas a lisossomas recém-reveladas podem ser 

implementados. 

[0075] As DALs são um grupo de pelo menos 50 

doenças hereditárias, caracterizadas pela deficiência total ou parcial de uma 

proteína lisossomal específica envolvida nas vias de degradação de 

macromoléculas no lisossoma. Elas são monogênicas e, para a maioria delas, 

um grande número de mutações já foi descrito. Algumas mutações causam 

perda completa da função da proteína, enquanto outras reduzem apenas a 

função normal. O armazenamento de material não degradado ou parcialmente 

degradado, geralmente o substrato de uma enzima lisossomal defeituosa, ocorre 

no lisossoma. 

[0076] Convencionalmente, as DALs são agrupadas 

com base na natureza química dos substratos não degradados que se 

acumulam, incluindo mucopolissacaridoses, lipidoses, glicogenoses e 

oligossacaridoses, etc. 

[0077] Apesar da grande heterogeneidade de 

sintomas, a maioria dessas doenças se caracteriza por seu curso progressivo 

com alta morbidade e aumento da mortalidade, embora haja variações 

significativas entre as diferentes doenças e entre os pacientes com a mesma 

doença. Geralmente, essas doenças são multissistêmicas e as características 

clínicas incluem organomegalia, disfunção do sistema nervoso central e cabelos 

e rostos ásperos. A maioria dos pacientes é assintomática ao nascimento e 

apresenta início na infância. Sua frequência varia em diferentes regiões e 

populações, mas embora individualmente rara, a prevalência combinada 

estimada varia de 1:4000 a 1:9000 nascidos vivos. Curiosamente, a maioria das 
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DALs pediátricas tem um componente neurológico significativo. 

[0078] Embora várias dessas doenças não tenham 

uma terapia específica até o momento, para alguns DALs, transplante de células-

tronco hematopoéticas (TCTH), terapia de reposição enzimática (TRE), terapia 

genética (TG) e drogas de pequenas moléculas estão disponíveis ou em ensaios 

clínicos. 

AGENTES DE MELHORIA DA FUNÇÃO DA VIA DE 

AUTOFAGIA LISOSSOMAL: TRATAMENTOS E TERAPIAS DE 

ARMAZENAMENTO LISOSSOMAL 

[0079] A presente divulgação fornece a identificação 

e o tratamento de indivíduos sendo heterozigotos para genes lisossomais de 

perda de função completa ou quase completa associados a doenças, distúrbios 

ou condições de DAL. Esses indivíduos heterozigotos correm um risco maior de 

ter ou desenvolver doenças, distúrbios ou condições neurológicas ou 

neurodegenerativas associadas à via de autofagia lisossomal (ALP). As 

presentes terapias e tratamentos com DAL foram mostrados aqui para tratar ou 

prevenir uma doença, distúrbio ou condição neurológica ou neurodegenerativa 

associada à ALP em modelos animais, resgatando ou aumentando a função da 

via de autofagia lisossomal (ALP). 

[0080] Tratamentos com DAL, como terapias 

genéticas e terapias de reposição enzimática, demonstraram tratar o DAL em 

modelos animais homozigotos de doenças e pacientes humanos. Como tal, seria 

de se esperar que essas terapias fossem ainda mais eficazes e as doenças mais 

fáceis de tratar em populações heterozigotas em comparação com populações 

homozigotas. Em outras palavras, porque a disfunção associada a populações 

heterozigotas (por exemplo, DA e DP) é mais branda em comparação com 

pacientes com DAL, o limiar para eficácia terapêutica seria menor em 

populações heterozigotas em comparação com populações homozigotas. 

[0081] Os tratamentos (agentes terapêuticos do DAL) 

e os métodos de tratamento para os DALs são bem conhecidos; ver, por 
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exemplo, Ohashi 2018 Gene therapy for lysosomal storage diseases and 

peroxisomal diseases Journal of Human Genetics (2019) 64: I SO MS; Beck 2017 

Treatment strategies for lysosomal storage disorders, Dev Med & Child Neuro, 

13 a 18; Ferreira e Gahl 2017 Lysosomal storage diseases, Translational Science 

of Rare Diseases 2(1 -2) 1 a 71; Platt 2017 Emptying the stores: lysosomal 

diseases and therapeutic strategies, Nature Reviews Drug Discovery 17 133 a 

150; Marques and Saftig 2019 Lysosomal storage disorders – challenges, 

concepts and avenues for therapy: beyond rare diseases J Cell Sci 132 

jcs221739. Exceto quando indicado de outra forma neste documento, portanto, 

os tratamentos e métodos de tratamento da presente divulgação podem ser 

realizados de acordo com tais processos. 

TABELA 1. ESTRATÉGIAS TERAPÊUTICAS PARA 

DOENÇAS DE ARMAZENAMENTO LISOSSOMAL (DALs) QUE PODEM SER 

USADAS COMO AGENTES DE INTENSIFICAÇÃO DA FUNÇÃO ALP. 

Estratégias 
terapêuticas 

Razão Experiência 
clínica/experimental 
significativa  

Transplante de 
medula óssea 
(BMT)/Transplante 
de células tronco 
hematopoiética 
(HSCT) 

Substituição da 
atividade enzimática 
deficiente por infusão 
intravenosa de células 
progenitoras 
hematopoiéticas  

Mucopolissacaridose tipo 1 
(Síndrome de Hurler) 
Mucopolissacaridose tipo 2 
(Síndrome de Hunter) 
Mucopolissacaridose tipo 3 
(Síndrome de Sanfilippo) 
Mucopolissacaridose tipo 4 
(Síndrome de Morquio) 
Mucopolissacaridose tipo 6 
(Síndrome de Maroteaux-
Lamy) 
Doença de Gaucher 
Leucodistrofia metacromática  
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Terapia de 
reposição 
enzimática (TRE) 

Substituição da enzima 
deficiente por infusão 
intravenosa de enzima 
exógena capaz de 
atingir o alvo 
intracelular  

Doença de Gaucher tipo 1 e 3 
Doença de Fabry 
Mucopolissacaridose tipo 1 
(Síndrome de Hurler, 
Hurler/Scheie) 
Mucopolissacaridose tipo 2 
(Síndrome de Hunter) 
Mucopolissacaridose tipo 6 
(Síndrome de Maroteux-Lamy) 
Doença de Pompe 

Terapia redução 
de substrato 
(TRS) 

Redução da formação 
da substância 
lisossomal a uma taxa 
na qual a atividade de 
enzima residual pode 
catabolizar a 
substância lisossomal 
armazenada e recebida 

Doença de Gaucher tipo 1 
Doença de Tay-Sachs 
Doença de Sandhoff 
GM1 Gangliosidose 
Doença de Niemann-Pick tipo 
C 

Terapia de 
chaperona 
química (CCT) 

Ligação e estabilização 
das enzimas mal 
dobradas, aumentando 
assim seu dobramento 
e tráfego e 
aprimorando sua 
atividade residual  

Doença de Gaucher 
Doença de Fabry 
GM1 Gangliosidose 
Doença de Pompe 

Terapia de Genes 
ou Edição de 
genes 

Transferência direta do 
gene normal para as 
células defeituosas 
para suprir níveis 
terapêuticos da enzima 
defeituosa 

Doença de Fabry 
Fucosidose 
Galactosialidose 
Doença de Gaucher 
Leucodistrofia de células 
globoides 
GM1 e GM2 Gangliosidose 
α-Manosidose 
Leucodistrofia metacromática 
Mucopolissacaridose I, IIIB, VI, 
VII 
AB Niemann-Pick 
Doença de Pompe 

 

TABELA 2. DOENÇAS DE ARMAZENAMENTO 
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LISOSSOMAL (DALs) E DEFICIÊNCIAS ENZIMÁTICAS, TRATAMENTOS E 

GENES ASSOCIADOS. 

DAL Deficiên
cia 
enzimát
ica 

Exemplos de 
tratamentos 

Genes com 
variantes 
deletérias ou 
perda de função 
associadas à 
DAL 

Doença de 
Gaucher tipo 1 

Glicocer
ebrosida
se 

imiglucerase (Cerezima, 
preparação de enzima, 
produzida em células de 
CHO) 
Velaglucerase (Vpriv, 
preparação de enzima, 
produzida em células 
humanas) 
Taliglucerase (Elelyson, 
preparação de enzima, 
produzida em células 
vegetais) 
Miglustate (Zavesca, 
redução de substrato) 
Eliglustate (Cerdelga, 
redução de substrato) 

 

Doença de Fabry α-
galactos
idase A 

Agalsidase beta 
(Fabrazyme, preparação 
de enzima, produzida em 
células de CHO) 
Agalsidase alfa 
(Replagal, preparação de 
enzima, produzida em 
células humanas) 
Migalastate (Galafold, 
Chaperona) 
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MPS IH-S 
MPS IS 

α-L-
iduronid
ase 

Laronidase (Aldulrazyme, 
preparação de enzima, 
produzida em células de 
CHO) 
HIRMAb (Galafold, 
Chaperona) 
Proteína de fusão 
HIRMAb 

 

MPS II α-L-
iduronat
o 
sulfatas
e 

Idursulfase (Elaprase, 
preparação de enzima, 
produzida em células 
humanas, para aplicação 
intravenosa) 
Idursulfase para 
aplicação intratecal) 
HIRMAb proteína de 
fusão  

 

MPS IIIA  Sulfamidase para 
aplicação intratecal 
Terapia de genes  

 

MPS IIIB N-
acetilglic
osamini
dase 
(NAGLU
) 

Proteína de fusão II do 
fator de crescimento de 
insulina para aplicação 
intravenosa 
Terapia de genes 

 

MPS IVA  Elosulfase (Vimizim, 
preparação de enzima, 
produzida em células de 
CHO) 

 

MPS VI N-
acetilgal
actosam
ina 4-
sulfatas
e 

Galsulfase (Naglazyme, 
preparação de enzima, 
produzida em células de 
CHO) 

 

MPS VII  Preparação de enzima 
recombinante 
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Doença de Pompe ácido α-
glicosida
se  

Alglucosidas alfa 
(Myozyme, preparação 
de enzima, produzida em 
células de CHO) 
Alglucosidas alfa 
(Lumizyme, preparação 
de enzima, produzida em 
células de CHO) 
Enzima mais chaperona 

 

Leucodistrofia 
metacromática 

 Preparação de enzima, 
aplicação intratecal 
Terapia de genes 

 

Deficiência de 
lipase de ácido 
lisossomal (doença 
de 
Wolman/doença 
de 
armazenamento 
de éster de 
colesterol)  

 Sebelipase (Kanuma, 
preparação de enzima, 
produzida em ovos 
brancos de galinha 
geneticamente 
modificada) 

 

lipofuscinose 
ceroide neuronal 
tipo 2 

 Cerliponase (Brineura, 
preparação de enzima 
para aplicação intratecal) 

 

Doença de 
Niemann-Pick tipo 
B 

 Enzima recombinante  

Doença de 
Niemann-Pick tipo 
C 

 Miglustate (Zavesca, 
redução de substrato) 
Proteína de choque 
térmico 70 

 

α-manosidase  Enzima recombinante  

Doença de Farber  Enzima recombinante  

 

[0082] Como essas e outras terapias para o DAL já 

foram consideradas eficazes em indivíduos homozigotos, seria de se esperar 
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que também fossem eficazes em indivíduos heterozigotos. 

TERAPIA DE REDUÇÃO DE SUBSTRATO (TRS) 

[0083] Em uma via metabólica ou genética, as 

enzimas catalisam uma série de reações. Cada enzima é regulada ou mediada 

por um gene por meio de seu RNA e produtos proteicos. Em cada fase da via, a 

atividade enzimática catalisa uma reação na qual uma molécula precursora (o 

substrato) é transformada em seu próximo estado intermediário. A falha da via 

metabólica leva ao acúmulo do substrato, com possíveis efeitos prejudiciais. A 

terapia de redução de substrato aborda essa falha reduzindo o nível do substrato 

a um ponto onde a atividade degradativa residual é suficiente para evitar o 

acúmulo de substrato. 

[0084] A justificativa por trás da terapia de redução de 

substrato é a redução da formação da substância lisossomal a uma taxa na qual 

a atividade enzimática residual pode catabolizar a substância lisossomal 

armazenada e de entrada. Exemplos de TRS podem incluir miglustate (Zavesca) 

ou eliglustate (Cerdelga). 

TRANSPLANTE DE CÉLULAS-TRONCO 

HEMATOPOÉTICAS (HSCT) 

[0085] No TCTH, células-tronco da medula óssea ou 

sangue do cordão umbilical de doadores saudáveis são transplantadas. As 

evidências mostram que sua eficácia depende não apenas da migração das 

células do doador para a medula óssea e da reconstituição da linhagem 

sanguínea, mas também da subsequente migração de células enxertadas em 

muitos órgãos-alvo de doenças, incluindo o cérebro, onde substituem a enzima 

deficiente residente população; tornando-se assim uma fonte local e estável da 

enzima funcional. Isso é ainda mais aprimorado por um processo comumente 

referido como “correção cruzada”. A correção cruzada é um processo pelo qual 

as enzimas lisossomais podem ser secretadas de uma célula (nesse caso, as 

células hematopoiéticas do doador) e absorvidas por células adjacentes (de 

origem hematopoiética ou não hematopoiética) por meio de um processo 
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mediado por receptor. Em muitos casos, enzima suficiente é compartilhada para 

corrigir completamente os defeitos bioquímicos associados às mutações 

homozigotas completas ou quase completas de perda de função. Quando bem-

sucedido, o TCTH pode prolongar a vida do paciente, preservar a neurocognição 

e aumentar as alterações somáticas. As desvantagens do TCTH incluem os 

riscos significativos associados a esse procedimento, como a possibilidade de 

desenvolver doença do enxerto contra o hospedeiro, a dificuldade de encontrar 

doadores HLA compatíveis e o desenvolvimento de quimerismo. Como tal, seu 

uso em muitos países foi adiado em favor da TRE sempre que disponível. 

TERAPIA DE REPOSIÇÃO ENZIMÁTICA (TRE) 

[0086] Na TRE, a enzima recombinante deficiente é 

administrada ao paciente por meio de injeções intravenosas repetidas. Nesse 

caso, a enzima recombinante é absorvida pelas células através do mesmo 

processo mediado por receptor envolvido na “correção cruzada”. Apesar de ser 

uma opção de tratamento eficaz e segura para vários DALs, a TRE também tem 

limitações importantes. Entre eles estão as reações adversas apresentadas por 

alguns pacientes, o alto custo do tratamento, a dependência ao longo da vida de 

infusões semanais de 4 a 5 horas e a capacidade limitada de correção de 

patologias neurológicas e esqueléticas. 

TERAPIA GENÉTICA E EDIÇÃO DO GENOMA 

[0087] As terapias genéticas podem incluir a inserção 

de um gene funcional com um vetor viral. As terapias genéticas para doenças de 

armazenamento lisossomal (DAL) estão avançando rapidamente. A maioria das 

DALs é caracterizada pelo envolvimento do cérebro, levando ao 

desenvolvimento de terapias direcionadas ao cérebro. Existem dois tipos de 

terapia genética para o envolvimento do cérebro no DAL, ou seja, a transferência 

direta de um gene terapêutico para as células cerebrais e a terapia genética ex 

vivo com células-tronco hematopoéticas. A justificativa para a última abordagem 

é que a microglia cerebral é derivada de células hematopoiéticas. Assim, as 

células hematopoiéticas com correção de genes migram para o cérebro e se 
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diferenciam em células microgliais. Essas células microgliais com correção de 

genes corrigem de forma cruzada os defeitos metabólicos associados à DAL e 

reduzem a inflamação na DAL, levando a um benefício clínico. A tecnologia de 

edição de genes também foi aplicada nesta área e os testes focados em DALs 

estão em andamento (ver, por exemplo, de Carvalho et al. 2015 Genome Editing: 

Potential Treatment for Lysosomal Storage Diseases Current Stem Cell Reports 

1 (1) 9 a 15). Embora essas abordagens ainda estejam sob investigação, 

resultados muito encorajadores foram obtidos. Atualmente, existem várias 

terapias genéticas aprovadas no mercado, incluindo aquelas para deficiência de 

LPL: AAV/LPL (Glyvera); deficiência de ADA: Retrovírus/ADA (Strimvelis); e 

amaurose congênita de Leber: AAV/RPE65 (Luxturna). 

[0088] Recentemente, houve um cenário melhorado 

para as terapias genéticas. Por exemplo, no primeiro trimestre de 2019, havia 

372 ensaios clínicos de terapia genética em andamento (Alliance for 

Regenerative Medicine, 5/9/19). 

[0089] Qualquer vetor conhecido na técnica pode ser 

usado. Por exemplo, o vetor pode ser um vetor viral selecionado de retrovírus, 

lentivírus, herpes, adenovírus, vírus adenoassociado (AAV), raiva, Ebola, 

lentivírus ou seus híbridos. 

TABELA 3. ESTRATÉGIAS DE TERAPIA GENÉTICA. 

 Estratégias Modelos 
experimentais 
associados 

Vetores virais 

Retrovírus Retrovírus são vírus de RNA que 
transcrevem seu genoma de fita 
única em uma cópia de DNA de 
fita dupla, que pode se integrar ao 
cromossomo hospedeiro 

Modelo murino de MPS 
VII 
Modelo canino de MPS 
VII 

Petição 870210068118, de 27/07/2021, pág. 38/298



30/227 

Adenovírus 
(Ad) 

Ad pode transfectar uma variedade 
de tipos celulares quiescentes e 
proliferantes a partir de várias 
espécies e pode mediar a 
expressão genética robusta 

Modelo murino de 
doenças de Pompe, 
Fabry, Walman, 
aspartilglicosaminuria e 
MPS VII 

Vírus 
adenoassocia
do (AAV) 

Vetores AAV recombinantes não 
contêm DNA viral e podem portar 
~4,7 kb de material transgênico 
estranho. Eles têm replicação 
defeituosa e podem replicar 
apenas durante a coinfecção com 
um vírus auxiliar  

Modelos murinos de 
doenças de Pompe, 
Fabry, 
Aspartilglicosaminuria. 
doença de Krabbe, 
leucodistrofia 
metacromática, MPS I, 
MPS II, MPSIIIA, 
MPSIIIB, MPSIV, 
MPSVI, MPS VII, CLN1, 
CLN2, CLN3, CLN5, 
CLN6 

Vetores não virais 

DNA 
plasmidial 
(pDNA) 

pDNA tem muitas características 
desejadas como um vetor de 
terapia de gene; não existe limites 
no tamanho ou constituição 
genética de DNA, é relativamente 
barato para supri-lo e diferente dos 
vírus, os anticorpos não são 
gerados contra o DNA em 
indivíduos normais  

Modelo de camundongo 
de doença de Fabry 

RNAi RNAi é uma ferramenta poderosa 
para o silenciamento específico de 
genes que poderiam ser úteis 
como uma terapia de redução de 
enzimas ou meio para promover a 
leitura de um códon de parada 
prematuro  

Cepa de camundongo 
transgênica 
Modelos de 
camundongo de falha 
aguda no fígado 
Camundongos com 
vírus da hepatite B 
Camundongo Fabry 

 

[0090] A terapia genética pode permitir a entrega 

constante da enzima diretamente aos órgãos-alvo e elimina a necessidade de 

infusões semanais. Além disso, a correção de algumas células pode fazer com 
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que a enzima seja secretada na circulação e absorvida pelas células vizinhas 

(correção cruzada), resultando na correção generalizada dos defeitos 

bioquímicos. Como tal, o número de células que devem ser modificadas com um 

vetor de transferência de genes é relativamente baixo. Além disso, a regulação 

transcricional precisa provavelmente não é necessária, pois a superexpressão 

de enzimas lisossomais não parece ser prejudicial e tão pouco quanto 5 a 10% 

dos níveis normais de enzima podem ser terapêuticos para vários DAL. 

[0091] A modificação genética pode ser realizada ex 

vivo ou in vivo. A estratégia ex vivo é baseada na modificação das células em 

cultura e no transplante da célula modificada para o paciente. Células que são 

mais comumente consideradas alvos terapêuticos para doenças monogênicas 

são células-tronco. Avanços na coleta e isolamento dessas células de uma 

variedade de fontes promoveram a terapia genética autóloga como uma opção 

viável para o DAL. Em modelos de camundongo de DALs, células-tronco neurais 

geneticamente modificadas que codificam genes de enzimas efetivamente 

diminuíram o armazenamento lisossomal, reduziram a patologia e prolongaram 

a vida útil dos animais. Células-tronco mesenquimais e células-tronco 

pluripotentes induzíveis (iPSC) também estão sendo utilizadas com essa 

finalidade. No entanto, os protocolos convencionais de terapia genética podem 

ter limitações; entre eles, estão questões de segurança relacionadas à resposta 

imune e a possibilidade de mutagênese insercional, no caso de vetores virais, e 

baixa eficiência com vetores não virais. 

[0092] O uso de endonucleases para edição 

direcionada do genoma pode resolver as limitações apresentadas pelos 

protocolos usuais de terapia genética. Essas enzimas são tesouras moleculares 

personalizadas, permitindo cortar o DNA em pedaços bem definidos e 

perfeitamente especificados, em praticamente todos os tipos de células. Além 

disso, podem ser entregues às células por plasmídeos que expressam 

transitoriamente as nucleases, ou por RNA transcrito, evitando o uso de vírus. 

TERAPIA COMBINADA 
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[0093] Combinações de abordagens terapêuticas têm 

se mostrado eficazes em DALs. Por exemplo, os inventores mostraram 

anteriormente que uma combinação de terapia genética, transplante de HST e 

redução de substrato de molécula pequena foi a mais eficaz no tratamento da 

doença de Krabbe. Como tal, também se espera que abordagens de combinação 

semelhantes sejam mais eficazes para indivíduos com doenças neurológicas 

associadas à disfunção lisossomal, como DA ou DP. Mas, como divulgado 

anteriormente neste documento, espera-se que as populações heterozigotas 

sejam mais fáceis de tratar e tenham um limite inferior para eficácia terapêutica 

porque a disfunção associada à população heterozigótica é esperada ser muito 

menor do que as populações DAL heterozigotas. 

[0094] Como outro exemplo, a terapia genética pode 

ser combinada com HSCT. As células-tronco hematopoéticas extraídas de um 

paciente podem ser transfectadas com vetores que codificam endonucleases 

projetadas para clivar em locais próximos à mutação específica e com um vetor 

doador. O vetor doador contém uma região homóloga à região mutada, no 

entanto, com a sequência de nucleotídeos correta, e serviria como um modelo 

para o reparo de danos no DNA após a quebra da fita dupla. Assim, as células 

que internalizam os dois vetores, nos quais ocorre a clivagem e recombinação 

homóloga, teriam a sequência genética correta, podendo ser selecionadas e 

implantadas de volta no paciente. A combinação do TCTH autólogo com a edição 

do genoma mediada por nuclease teria as vantagens de menor risco de infecção 

durante o tratamento do paciente, uma vez que a recuperação da função 

imunológica é rápida. Além disso, evitaria o desenvolvimento de rejeição 

(doença do enxerto contra o hospedeiro), porque o doador e o receptor são o 

mesmo indivíduo. O tratamento com células-tronco hematopoiéticas (HSC) 

corrigidas pode incluir as etapas de células-tronco hematopoiéticas extraídas de 

um paciente podem ser transfectadas com vetores que codificam a 

endonuclease personalizada e com um vetor doador para guiar a recombinação 

homóloga. Em seguida, as células corrigidas podem ser selecionadas ex vivo e 
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implantadas de volta no paciente. 

MEDICINA PERSONALIZADA/DE PRECISÃO 

[0095] A revelação de que a heterozigosidade para 

defeitos do gene lisossomal leva ao processamento de APP alterado e ao 

aumento da deposição de placa de Aβ permite uma abordagem terapêutica 

personalizada. Métodos para detectar as variantes de perda de função completa 

ou quase completa em genes associados a lisossomas podem ser usados como 

base para tratá-los com base nessa informação (ver, por exemplo, Tabela 1, 

Tabela 2 e Tabela 3). 

[0096] Agora é possível que os indivíduos em risco de 

doenças neurológicas associadas à disfunção dos lisossomas sejam 

identificados e tratados com base na variante do gene lisossomal detectada. Os 

tratamentos para os defeitos do gene lisossomal e DALs são bem conhecidos e 

têm se mostrado eficazes no resgate dos efeitos das doenças neurológicas 

associadas à disfunção lisossomal (por exemplo, DA). 

[0097] Junto com as evidências fornecidas aqui, os 

tratamentos para DALs atualmente usados em crianças homozigotas com DALs 

devem funcionar nos portadores (heterozigotos) em risco, porque ambos 

envolvem a via autofagia-lisossoma e o limiar para eficácia pode ser muito menor 

para indivíduos heterozigotos. 

VIA DE AUTOFAGIA LISOSSOMAL (ALP) 

[0098] São descritos aqui métodos para modular a via 

de autofagia lisossomal (ALP) para o tratamento de doenças neurológicas ou 

neurodegenerativas, distúrbios e condições. 

[0099] A via de autofagia lisossomal (ALP) é uma via 

importante para a degradação de organelas intracelulares e proteínas com 

tendência a agregados. A autofagia (“alimentação própria”), é uma via de 

degradação intracelular responsável pela digestão e reciclagem de nutrientes 

através do lisossoma. Há evidências crescentes de que a disfunção dos 

lisossomas pode desempenhar um papel em várias doenças 
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neurodegenerativas, principalmente na doença de Alzheimer (DA) e na doença 

de Parkinson (DP). As variantes de perda de função do gene lisossomal também 

podem estar associadas aos casos de demência de etiologia desconhecida. 

[0100] Conforme descrito neste documento, no 

genoma humano existem pelo menos 430 genes associados ao ALP (38 genes 

de autofagia, 161 genes reguladores de autofagia, 64 genes lisossomais e 

167 genes reguladores de lisossoma). Os indivíduos portadores de variantes 

deletérias heterozigotas em genes associados à via de autofagia lisossomal 

estão em risco de desenvolver doenças neurológicas comuns de início na idade 

adulta (por exemplo, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, demência 

frontotemporal, etc.). Além disso, a suplementação de proteína lisossomal 

exógena por terapia de reposição enzimática (TRE), terapia genética (TG), 

terapia com células-tronco, etc. pode retardar a progressão dessas doenças. 

[0101] Conforme descrito neste documento, ao 

identificar defeitos específicos em genes ALP em PD e DA, múltiplas estratégias 

terapêuticas podem ser aproveitadas, incluindo terapia genética, substituição de 

enzima, terapia de redução de substrato de molécula pequena oral, chaperones 

de molécula pequena e remediação farmacológica de vias de autofagia para o 

potencial tratamento de DP e DA, bem como outras doenças e distúrbios 

neurológicos e neurodegenerativos. Conforme descrito neste documento, a 

expressão de genes associados ao ALP pode ser modulada para o tratamento 

de doenças ou distúrbios neurológicos ou neurodegenerativos. O produto 

proteico de genes associados à ALP também pode ser suplementado com 

terapia de reposição enzimática (TRE). 

[0102] Genes associados à DAL podem incluir, mas 

não estão limitados a: AGA, ARSA, ARSB, ASAH1, CLN2 (TPP1), CLN3, CLN5, 

CLN6, CLN8, CTNS, CTSA, CTSD, CTSK, FUCA1, GAA, GALC, GALNS, GLA, 

GLB1, GM2A, GNPTAB, GNPTG, GNS, GUSB, HEXA, HEXB, HGSNAT, 

HYAL1, IDS, IDUA, KCTD7, LAMP2, LIPA, MAN2B1, MAN BA, MCOLN1, 

MFSD8, NAGA, NAGLU, NEU1, NPC1, NPC2, PPT1, PSAP, SGSH, SLC17A5, 
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SMPD1, SUMF1, CHIT1, ATP13A2, CTSF, DNAJC5 ou GRN. Por exemplo, os 

genes associados à DAL correlacionados com doenças neurodegenerativas de 

início na idade adulta podem ser, mas não estão limitados a: ASAH1, CLN3, 

CLN8, CSTD, CTNS, CTSA CTSF, DNAJC5, GAA, GALC, GALNS, GBA, GLA, 

GLB1, GNPTAB, GNS, GRN, HEXB, HGSNAT, IDS, IDUA, MAN2B1, MANBA, 

MFSD8, NAGLU, NEU1, NPC1, NPC2, PLD3, PPT1, SGSH, SMPD1, SORL1 e 

TPP1. 

[0103] Os genes associados à ALP podem incluir, 

mas não estão limitados a: ABCA2, ABCA3, ABCA5, ABCB9, ABCC10, ACP2, 

ACP5, ACPP, ADA, ADAM8, ADRB2, AGA, AHNAK, ALDOB, ANKFY1, 

ANKRD27, ANPEP, ANXA11, AP1B1, AP1G1, AP1M1, AP1M2, AP1S1, AP1S2, 

AP1S3, AP3B1, AP3B2, AP3D1, AP3M1, AP3M2, AP3S1, AP3S2, AP4B1, 

AP4E1, AP4M1, AP4S1, AQP2, ARF1, ARL8A, ARL8B, ARRB1, ARSA, ARSB, 

ARSD, ARSG, ASAH1, ASS1, ATP11A, ATP11C, ATP13A2, ATP6AP1, 

ATP6V0A1, ATP6V0A2, ATP6V0A4, ATP6V0B, ATP6V0C, ATP6V0D1, 

ATP6V0D2, ATP6V1A, ATP6V1B1, ATP6V1B2, ATP6V1C1, ATP6V1C2, 

ATP6V1D, ATP6V1E1, ATP6V1F, ATP6V1G1, ATP6V1H, AZU1, BCL10, 

BLOC1S1, BTD, C18orf8, C19orf28, C1orf85, C2orf18, C7orf28B, CAT, 

CCDC115, CCKAR, CCZ1, CD164, CD1B, CD1D, CD1E, CD63, CD68, CD74, 

CECR1, CHID1, CHIT1, CLCN5, CLCN6, CLCN7, CLN3, CLN5, CLTA, CLTB, 

CLTC, CLTCL1, CLU, COL6A1, CP, CPVL, CREG1, CST3, CST7, CTBS, CTNS, 

CTSA, CTSB, CTSC, CTSD, CTSE, CTSF, CTSG, CTSH, CTSK, CTSL1, 

CTSL2, CTSO, CTSS, CTSW, CTSZ, CUBN, CXCR2, CYBASC3, DAGLB, 

DEPDC5, DKFZp761 E198, DNAJC13, DNAJC5, DNAJC6, DNASE1, DNASE2, 

DNASE2B, DNM2, DOC2A, DPP4, DPP7, DRAM1, DRAM2, ECE1, EGF, 

ELANE, ENPEP, ENPP1, ENTPD4, EPDR1, FAM176A, FGFR3, FLOT1, FLOT2, 

FNBP1, FUCA1, FUCA2, GAA, GABARAP, GALC, GALNS, GBA, GC, GDAP2, 

GGA1, GGA2, GGA3, GGH, GJA1, GLA, GLB1, GM2A, GNA11, GNAI1, GNAI2, 

GNAI3, GNAQ, GNB1, GNB2, GNB4, GNPTAB, GNPTG, GNS, GOT1, GPC3, 

GPLD1, GPR137, GPR137B, GPR143, GRN, GUSB, HEXA, HEXB, HGSNAT, 

Petição 870210068118, de 27/07/2021, pág. 44/298



36/227 

HLA-DMA, HLA-DMB, HLA-DOA, HLA-DOB, HLA-DPA1, HLA-DPB1, HLA-

DQA1, HLA-DQA2, HLA-DQB1, HLA-DQB2, HLA-DRA, HLA-DRB1, HLA-DRB3, 

HLA-DRB4, HLA-DRB5, HPS1, HPS4, HPSE, HSPA8, HYAL1, HYAL2, HYAL3, 

IDS, IDUA, IFI30, IGF2R, IL4I1, ITM2C, KCNE1, KCNE2, KIAA0226, KIAA0415, 

KIAA1609, LAMP1, LAMP2, LAMP3, LAMTOR1, LAMTOR2, LAPTM4A, 

LAPTM4B, LAPTM5, LDLR, LGMN, LHCGR, UFA, LITAF, LMBRD1, LNPEP, 

LOC653653, LRBA, LRP1, LRP2, M6PR, MAN2B1, MAN2B2, MANBA, 1-Mar, 2-

Mar, 3-Mar, 8-Mar, 9-Mar, MCOLN1, MCOLN2, MCOLN3, MFSD1, MFSD8, 

MIOS, MMD, MON1B, MPO, MTOR, MYLPF, MY07A, NAAA, NAGA, NAGLU, 

NAGPA, NAPA, NAPG, NAPSA, NBR1, NCSTN, NEU1, NEU4, NPC1, NPC2, 

NPPA, NSF, OCA2, OSTM1, P2RX4, P2RY2, PCSK9, PCYOX1, PEBP4, PGCP, 

PI4K2A, PLA2G15, PLA2G4E, PLA2G4F, PLBD1, PLBD2, PLD1, PLD3, 

PLEKHF1, PLOD1, PNPLA7, PON2, PPT1, PPT2, PROP, PRDX6, PRF1, 

PRTN3, PSAP, PSAPL1, PSEN1, PSEN2, PTGDS, RAB14, RAB27A, RAB2A, 

RAB5C, RAB7A, RAB7B, RAB9A, RAMP2, RAMP3, RDH14, RILP, RNASE1, 

RNASE2, RNASE6, RNASET2, RNF13, RNF152, RPTOR, RRAGA, RRAGB, 

RRAGC, RRAGD, SCARB1, SCARB2, SCPEP1, SELRC1, SERINC2, SFTPB, 

SFTPD, SGSH, SH3GL2, SIAE, SIDT2, SLC11A1, SLC11A2, SLC12A4, 

SLC15A3, SLC15A4, SLC17A5, SLC26A11, SLC29A3, SLC2A13, SLC2A8, 

SLC30A2, SLC36A1, SLC37A3, SLC44A2, SLC48A1, SMCR8, SMPD1, 

SMPD4, SMPDL3A, SNAP23, SNX16, SORT1, SPACA3, SPG11, SPHK2, 

SPNS1, SPPL2A, SRGN, STARD3, STARD3NL, STS, STX3, STX7, STXBP2, 

SUMF1, TCIRG1, TIAL1, TLR3, TLR7, TLR9, TM9SF1, TMBIM1, TMEM127, 

TMEM175, TMEM192, TMEM55A, TMEM55B, TMEM63A, TMEM74, TMEM8A, 

TMEM9, TMEM92, TMEM97, TOM1L1, TPCN1, TPCN2, TPP1, TRIM23, 

TRIP10, TSPAN1, TSPAN8, TXNDC5, TYR, UBA52, UNC13D, UNC93B1, 

USP4, USP5, USP6, UVRAG, VAMP4, VAMP7, VASN, VMA21, VPS11, VPS16, 

VPS18, VPS33A, VPS33B, VPS35, VPS36, VPS39, VPS41, VPS4B, WDR11, 

WDR41, WDR48, ZFYVE26, ZNRF1 ou ZNRF2. 

ENGENHARIA MOLECULAR 
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[0104] As seguintes definições e métodos são 

fornecidos para definir melhor a presente invenção e para guiar aqueles 

versados na técnica na prática da presente invenção. Salvo indicação em 

contrário, os termos devem ser entendidos de acordo com o uso convencional 

por aqueles versados na técnica relevante. 

[0105] Os termos “sequência de DNA heteróloga”, 

“segmento de DNA exógeno” ou “ácido nucleico heterólogo”, como aqui 

utilizados, se referem, cada um, a uma sequência que se origina de uma fonte 

estranha à célula hospedeira particular ou, se for da mesma fonte, é modificada 

de sua forma original. Assim, um gene heterólogo em uma célula hospedeira 

inclui um gene que é endógeno à célula hospedeira particular, mas foi modificado 

através, por exemplo, do uso de embaralhamento de DNA. Os termos também 

incluem múltiplas cópias não naturais de uma sequência de DNA natural. Assim, 

os termos se referem a um segmento de DNA que é estranho ou heterólogo à 

célula, ou homólogo à célula, mas em uma posição dentro do ácido nucleico da 

célula hospedeira na qual o elemento não é normalmente encontrado. Os 

segmentos de DNA exógeno são expressos para produzir polipeptídeos 

exógenos. Uma sequência de DNA “homóloga” é uma sequência de DNA que 

está naturalmente associada a uma célula hospedeira na qual é introduzida. 

[0106] Vetor de expressão, construção de expressão, 

plasmídeo ou construção de DNA recombinante é geralmente entendido como 

se referindo a um ácido nucleico que foi gerado por meio de intervenção humana, 

incluindo por meios recombinantes ou síntese química direta, com uma série de 

elementos de ácido nucleico especificados que permitem a transcrição ou 

tradução de um ácido nucleico particular em, por exemplo, uma célula 

hospedeira. O vetor de expressão pode ser parte de um plasmídeo, vírus ou 

fragmento de ácido nucleico. Normalmente, o vetor de expressão pode incluir um 

ácido nucleico a ser transcrito operacionalmente ligado a um promotor. 

[0107] Um “promotor” é geralmente entendido como 

uma sequência de controle de ácido nucleico que direciona a transcrição de um 
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ácido nucleico. Um promotor induzível é geralmente entendido como um 

promotor que medeia a transcrição de um gene operacionalmente ligado em 

resposta a um estímulo particular. Um promotor pode incluir sequências de ácido 

nucleico necessárias perto do local de início da transcrição, tal como, no caso de 

um promotor do tipo polimerase II, um elemento TATA. Um promotor pode incluir 

opcionalmente intensificador distal ou elementos repressores, que podem estar 

localizados em até vários milhares de pares de bases a partir do local de início 

da transcrição. 

[0108] Uma “molécula de ácido nucleico transcritível”, 

conforme aqui utilizada, refere-se a qualquer molécula de ácido nucleico capaz 

de ser transcrita em uma molécula de RNA. Os métodos são conhecidos para 

introduzir construções em uma célula de tal maneira que a molécula de ácido 

nucleico transcritível é transcrita em uma molécula de mRNA funcional que é 

traduzida e, portanto, expressa como um produto de proteína. Os construtos 

também podem ser construídos para serem capazes de expressar moléculas de 

RNA antissenso, a fim de inibir a tradução de uma molécula de RNA específica 

de interesse. Para a prática da presente divulgação, as composições e métodos 

convencionais para preparar e usar construtos e células hospedeiras são bem 

conhecidos por aqueles versados na técnica (ver, por exemplo, Sambrook e 

Russel (2006) Condensed Protocols from Molecular Cloning: A Laboratory 

Manual, Cold Spring Harbor Laboratory Press, ISBN-10: 0879697717; Ausubel 

et al. (2002) Short Protocols in Molecular Biology, 5a ed., Current Protocols, 

ISBN-10: 0471250929; Sambrook e Russel (2001) Molecular Cloning: A 

Laboratory Manual, 3a ed., Cold Spring Harbor Laboratory Press, ISBN-10: 

0879695773; Elhai, J. e Wolk, C. P. 1988. Methods in Enzymology 167, 747 a 

754). 

[0109] O “local de início da transcrição” ou “local de 

iniciação” é a posição ao redor do primeiro nucleotídeo que faz parte da 

sequência transcrita, que também é definida como posição +1. Com respeito a 

esse local, todas as outras sequências do gene e suas regiões de controle 
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podem ser numeradas. As sequências a jusante (ou seja, outras sequências de 

codificação de proteínas na direção 3’) podem ser denominadas positivas, 

enquanto as sequências a montante (principalmente das regiões de controle na 

direção 5’) são denominadas negativas. 

[0110] “Ligado operacionalmente” ou “ligado 

funcionalmente” se refere preferencialmente à associação de sequências de 

ácido nucleico em um único fragmento de ácido nucleico, de modo que a função 

de um seja afetada pelo outro. Por exemplo, uma sequência de DNA reguladora 

é considerada “operacionalmente ligada a” ou “associada a” uma sequência de 

DNA que codifica para um RNA ou um polipeptídeo se as duas sequências 

estiverem situadas de modo que a sequência reguladora de DNA afete a 

expressão do DNA codificador (ou seja, que a sequência de codificação ou RNA 

funcional está sob o controle transcricional do promotor). As sequências de 

codificação podem ser operativamente ligadas a sequências regulatórias em 

orientação de sentido ou antissentido. As duas moléculas de ácido nucleico 

podem ser parte de uma única molécula de ácido nucleico contígua e podem ser 

adjacentes. Por exemplo, um promotor está operacionalmente ligado a um gene 

de interesse se o promotor regula ou medeia a transcrição do gene de interesse 

em uma célula. 

[0111] Um “construto” é geralmente entendido como 

qualquer molécula de ácido nucleico recombinante, tal como um plasmídeo, 

cosmídeo, vírus, molécula de ácido nucleico de replicação autônoma, fago ou 

DNA linear ou circular de fita simples ou dupla ou molécula de ácido nucleico de 

RNA, derivada de qualquer fonte, capaz de integração genômica ou replicação 

autônoma, compreendendo uma molécula de ácido nucleico onde uma ou mais 

moléculas de ácido nucleico foram operacionalmente ligadas. 

[0112] Um construto da presente divulgação pode 

conter um promotor operacionalmente ligado a uma molécula de ácido nucleico 

transcritível operacionalmente ligada a uma molécula de ácido nucleico de 

terminação de transcrição 3’. Além disso, os construtos podem incluir, mas não 
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estão limitados a moléculas de ácido nucleico regulatórias adicionais, por 

exemplo, da região 3’ não traduzida (3’ UTR). Os construtos podem incluir, mas 

não estão limitados às regiões 5’ não traduzidas (5’ UTR) de uma molécula de 

ácido nucleico de mRNA que pode desempenhar um papel importante na 

iniciação da tradução e também pode ser um componente genético em um 

construto de expressão. Essas moléculas de ácido nucleico regulatórias 

adicionais a montante e a jusante podem ser derivadas de uma fonte que é nativa 

ou heteróloga em relação aos outros elementos presentes no construto do 

promotor. 

[0113] O termo “transformação” se refere à 

transferência de um fragmento de ácido nucleico para o genoma de uma célula 

hospedeira, resultando em herança geneticamente estável. As células 

hospedeiras contendo os fragmentos de ácido nucleico transformados são 

referidas como células “transgênicas”, e organismos que compreendem células 

transgênicas são referidos como “organismos transgênicos”. 

[0114] “Transformado”, “transgênico” e 

“recombinante” se referem a uma célula ou organismo hospedeiro, como uma 

bactéria, cianobactéria, animal ou planta na qual uma molécula de ácido nucleico 

heteróloga foi introduzida. A molécula de ácido nucleico pode ser integrada de 

forma estável no genoma como geralmente conhecido na técnica e divulgado 

(Sambrook 1989; Innis 1995; Gelfand 1995; Innis & Gelfand 1999). Os métodos 

conhecidos de PCR incluem, mas não estão limitados a, métodos usando 

iniciadores emparelhados, iniciadores aninhados, iniciadores específicos únicos, 

iniciadores degenerados, iniciadores específicos de gene, iniciadores 

específicos de vetor, iniciadores parcialmente incompatíveis e semelhantes. O 

termo “não transformado” se refere a células normais que não passaram pelo 

processo de transformação. 

[0115] “Tipo selvagem” se refere a um vírus ou 

organismo encontrado na natureza sem qualquer mutação conhecida. 

[0116] O projeto, a geração e o teste dos nucleotídeos 
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variantes e seus polipeptídeos codificados, tendo as identidades percentuais 

exigidas acima e retendo uma atividade necessária da proteína expressa, estão 

dentro da habilidade da técnica. Por exemplo, a evolução direcionada e o 

isolamento rápido de mutantes podem ser de acordo com métodos descritos nas 

referências, incluindo, mas não se limitando a, Link et al. (2007) Nature Reviews 

5(9), 680 a 688; Sanger et al. (1991) Gene 97(1), 119 a 123; Ghadessy et al. 

(2001) Proc Natl Acad Sci EUA 98(8) 4552-4557. Assim, um versado na técnica 

pode gerar um grande número de variantes de nucleotídeos e/ou polipeptídeos 

tendo, por exemplo, pelo menos 95 a 99% de identidade com a sequência de 

referência aqui descrita e triagem para fenótipos desejados de acordo com 

métodos de rotina na técnica. 

[0117] Porcentagem de identidade de sequência de 

nucleotídeo e/ou aminoácido (%) é entendida como a porcentagem de resíduos 

de nucleotídeo ou aminoácido que são idênticos aos resíduos de nucleotídeo ou 

aminoácido em uma sequência candidata em comparação com uma sequência 

de referência quando as duas sequências estão alinhadas. Para determinar a 

porcentagem de identidade, as sequências são alinhadas e, se necessário, 

intervalos são introduzidos para atingir a porcentagem máxima de identidade de 

sequência. Os procedimentos de alinhamento de sequências para determinar a 

porcentagem de identidade são bem conhecidos dos versados na técnica. 

Frequentemente, o software de computador disponível ao público, como o 

software BLAST, BLAST2, ALIGN2 ou Megalign (DNASTAR), é usado para 

alinhar sequências. Os versados na técnica podem determinar os parâmetros 

apropriados para medir o alinhamento, incluindo quaisquer algoritmos 

necessários para atingir o alinhamento máximo ao longo do comprimento total 

das sequências sendo comparadas. Quando as sequências estão alinhadas, a 

porcentagem de identidade de sequência de uma determinada sequência A 

para, com ou contra uma determinada sequência B (que pode, alternativamente, 

ser expressa como uma dada sequência A que tem ou compreende uma certa 

identidade de sequência percentual para, com ou contra uma dada sequência B) 
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pode ser calculada como: identidade de sequência percentual = X/Y100, onde X 

é o número de resíduos marcados como correspondências idênticas pelo 

programa de alinhamento de sequência ou alinhamento do algoritmo de A e B e 

Y é o número total de resíduos em B. Se o comprimento da sequência A não for 

igual ao comprimento da sequência B, a porcentagem de identidade de 

sequência de A para B não será igual à porcentagem de identidade de sequência 

de B para A. 

[0118] De modo geral, as substituições conservativas 

podem ser feitas em qualquer posição, desde que a atividade necessária seja 

retida. As chamadas trocas conservativas podem ser realizadas em que o 

aminoácido que é substituído tem uma propriedade semelhante ao aminoácido 

original, por exemplo, a troca de Glu por Asp, Gin por Asn, Val por mentira, Leu 

por lie e Ser por Thr. Por exemplo, aminoácidos com propriedades semelhantes 

podem ser aminoácidos alifáticos (por exemplo, glicina, alanina, valina, leucina, 

isoleucina); aminoácidos contendo hidroxila ou enxofre/selênio (por exemplo, 

serina, cisteína, selenocisteína, treonina, metionina); aminoácidos cíclicos (por 

exemplo, prolina); aminoácidos aromáticos (por exemplo, fenilalanina, tirosina, 

triptofano); aminoácidos básicos (por exemplo, histidina, lisina, arginina); ou 

ácido e sua amida (por exemplo, aspartato, glutamato, asparagina, glutamina). 

A deleção é a substituição de um aminoácido por uma ligação direta. As posições 

para deleções incluem os terminais de um polipeptídeo e ligações entre domínios 

de proteína individuais. As inserções são introduções de aminoácidos na cadeia 

polipeptídica, uma ligação direta sendo formalmente substituída por um ou mais 

aminoácidos. A sequência de aminoácidos pode ser modulada com a ajuda de 

programas de simulação de computador conhecidos na técnica que podem 

produzir um polipeptídeo com, por exemplo, atividade melhorada ou regulação 

alterada. Com base nessas sequências polipeptídicas geradas artificialmente, 

uma molécula de ácido nucleico correspondente que codifica para um tal 

polipeptídeo modulado pode ser sintetizada in vitro usando o uso de códon 

específico da célula hospedeira desejada. 
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[0119] “Condições de hibridização altamente 

rigorosas” são definidas como hibridização a 65 °C em um tampão SSC 6 X (ou 

seja, cloreto de sódio 0,9 M e citrato de sódio 0,09 M). Dadas essas condições, 

pode-se determinar se um determinado conjunto de sequências hibridizará 

calculando a temperatura de fusão (Tm) de um duplex de DNA entre as duas 

sequências. Se um duplex particular tem uma temperatura de fusão inferior a 65 

°C nas condições de sal de um SSC 6 X, então as duas sequências não 

hibridizarão. Por outro lado, se a temperatura de fusão estiver acima de 65 °C 

nas mesmas condições de sal, então as sequências hibridizarão. Em geral, a 

temperatura de fusão para qualquer DNA hibridizado: sequência de DNA pode 

ser determinada usando a seguinte fórmula: Tm = 81,5 °C + 16,6(logio[Na+]) + 

0,41 (teor da fração G/C) - 0,63 (% formamida) - (600/I). Além disso, a Tm de um 

híbrido DNA:DNA diminui em 1 a 1,5 °C para cada 1% de redução na identidade 

de nucleotídeos (ver, por exemplo, Sambrook e Russel, 2006). 

[0120] As células hospedeiras podem ser 

transformadas usando uma variedade de técnicas padrão conhecidas na técnica 

(ver, por exemplo, Sambrook e Russel (2006) Condensed Protocols from 

Molecular Cloning: A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor Laboratory Press, 

ISBN-10: 0879697717; Ausubel et al. (2002) Short Protocols in Molecular 

Biology, 5a ed., Current Protocols, ISBN-10: 0471250929; Sambrook e Russel 

(2001) Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 3a ed., Cold Spring 

[0121] Harbor Laboratory Press, ISBN-10: 

0879695773; Elhai, J. e Wolk, C. P. 1988. Methods in Enzymology 167, 747 a 

754). Tais técnicas incluem, mas não estão limitadas a, infecção viral, 

transfecção de fosfato de cálcio, transfecção mediada por lipossoma, entrega 

mediada por microprojétil, absorção mediada por receptor, fusão celular, 

eletroporação e semelhantes. As células transfectadas podem ser selecionadas 

e propagadas para fornecer células hospedeiras recombinantes que 

compreendem o vetor de expressão integrado de forma estável no genoma da 

célula hospedeira. 
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Substituições conservativas I 

Característica da cadeia lateral  Aminoácido 

Não polar alifática G A P I L V 

Polar não carregada C S T M N Q 

Polar carregada D E K R 

Aromática H F W Y 

outras N Q D E 

Substituições conservativas II 

Característica da cadeia lateral  Aminoácido 

Não polar (hidrofóbica)  

A. alifática: A L I V P 

B. Aromática: F W 

C. Contendo enxofre: M 

D. Limite: G 

Polar não carregada 

A. Hidroxila: H F W Y 

B. Amidas: N Q 

C. Sulfidrila: C 

D. Limite: G 

Carregada positivamente (Básica): K R H 

Carregada negativamente (Ácida): D E 

Substituições conservativas III 

Resíduo Original  Substituição exemplificativa 

Ala (A) Val, Leu, Ile 
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Arg (R) Lys, Gln, Asn 

Asn (N) Gln, His, Lys, Arg 

Asp (D) Glu 

Cys (C) Ser 

Gln (Q) Asn 

Glu (E) Asp 

His (H) Asn, Gln, Lys, Arg 

Ile (I) Leu, Val, Met, Ala, Phe 

Leu (L) Ile, Val, Met, Ala, Phe 

Lys (K) Arg, Gln, Asn 

Met (M) Leu, Phe, Ile 

Phe (F) Leu, Val, Ile, Ala 

Pro (P) Gly 

Ser (S) Thr 

Thr (T) Ser 

Trp (w) Tyr, Phe 

Tyr (Y) Trp, Phe, Tur, Ser 

Val (V) Ile, Leu, Met, Phe, Ala 

 

[0122] Ácidos nucleicos exemplares que podem ser 

introduzidos em uma célula hospedeira incluem, por exemplo, sequências de 

DNA ou genes de outra espécie, ou mesmo genes ou sequências que se 

originam ou estão presentes na mesma espécie, mas são incorporados em 

células receptoras por métodos de engenharia genética. O termo “exógeno” 

também se destina a referir-se a genes que não estão normalmente presentes 

na célula sendo transformada, ou talvez simplesmente não presentes na forma, 
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estrutura, etc., como encontrados no segmento de DNA em transformação ou 

gene, ou genes que estão normalmente presentes e que se deseja expressar de 

uma maneira que difere do padrão de expressão natural, por exemplo, 

superexpressão. Assim, o termo gene ou DNA “exógeno” se destina a referir-se 

a qualquer gene ou segmento de DNA que é introduzido em uma célula 

receptora, independentemente de um gene semelhante já estar presente em tal 

célula. O tipo de DNA incluído no DNA exógeno pode incluir DNA que já está 

presente na célula, DNA de outro indivíduo do mesmo tipo de organismo, DNA 

de um organismo diferente ou um DNA gerado externamente, como uma 

sequência de DNA contendo uma mensagem antissenso de um gene ou uma 

sequência de DNA que codifica uma versão sintética ou modificada de um gene. 

[0123] As cepas hospedeiras desenvolvidas de 

acordo com as abordagens aqui descritas podem ser avaliadas por uma série de 

meios conhecidos na técnica (ver, por exemplo, Studier (2005) Protein Expr Purif. 

41 (1), 207 a 234; Gellissen, ed. (2005) Production of Recombinant Proteins: 

Novel Microbial and Eukaryotic Expression Systems, Wiley-VCH, ISBN-10: 

3527310363; Baneyx (2004) Protein Expression Technologies, Taylor & Francis, 

ISBN-10: 0954523253). 

[0124] Os métodos para realizar citometria de fluxo 

são conhecidos na técnica. Por exemplo, a atividade da proteína expressa pode 

ser regulada negativamente ou eliminada usando oligonucleotídeos antissenso, 

aptâmeros de proteína, aptâmeros de nucleotídeo e interferência de RNA (RNAi) 

(por exemplo, pequenos RNAs interferentes (siRNA), RNA em gancho curto 

(shRNA) e microRNAs (miRNA) (ver, por exemplo, Fanning e Symonds (2006) 

Handb Exp Pharmacol. 173, 289 a 303G, descrevendo ribozimas de cabeça de 

martelo e pequeno RNA em grampo; Helene, C., et al. (1992) Ann. N.Y. Acad. 

Sci. 660, 27 a 36; Maher (1992) Bioassays 14(12): 807 a 815, descrevendo o 

direcionamento das sequências desoxirribonucleotídicas; Lee et al. (2006) Curr 

Opin Chem Biol. 10, 1 a 8, descrevendo aptâmeros; Reynolds et al. (2004) 

Nature Biotechnology 22(3), 326 a 330, descrevendo RNAi; Pushparaj e 
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Melendez (2006) Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology 33(5-

6), 504 a 510, descrevendo RNAi; Dillon et al. (2005) Annual Review of 

Physiology 67, 147 a 173, descrevendo RNAi; Dykxhoorn e Lieberman (2005) 

Annual Review of Medicine 56, 401 a 423, descrevendo RNAi). As moléculas de 

RNAi estão comercialmente disponíveis a partir de uma variedade de fontes (por 

exemplo, Ambion, TX; Sigma Aldrich, MO; Invitrogen). Vários programas de 

projeto de molécula de siRNA usando uma variedade de algoritmos são 

conhecidos na arte (ver, por exemplo, algoritmo Cenix, Ambion; BLOCK-iT™ 

RNAi Designer, Invitrogen; siRNA Whitehead Institute Design Tools, 

Bioinofrmatics & Research Computing). Traços influentes na definição de 

sequências de siRNA ideais incluem teor G/C nas terminações dos siRNAs, Tm 

de domínios internos específicos do siRNA, comprimento de siRNA, posição da 

sequência-alvo dentro da CDS (região de codificação) e teor de nucleotídeos das 

saliências 3’. 

EDIÇÃO DE GENOMAS 

[0125] O progresso recente na tecnologia de edição 

de genoma usando as nucleases de dedo de zinco projetadas (ZFN), nucleases 

efetoras semelhantes a ativador transcricional (TALEN) e, mais recentemente, o 

sistema de repetições palindrômicas curtas, interespaçadas e regularmente 

agrupadas CRISPR e sua proteína associada-9 (CRISPR-Cas9) possibilitou a 

modificação precisa de locais-alvo no genoma. Essa tecnologia traz esperança 

de cura para muitas doenças genéticas. Aqui, a edição do genoma direcionado 

pode ser usada ou combinada com o transplante de células-tronco 

hematopoiéticas e outras abordagens a serem usadas para o tratamento de 

indivíduos heterozigotos para perda de variantes do gene lisossomal de função. 

[0126] Conforme descrito neste documento, a 

atividade enzimática pode ser intensificada ou aumentada usando a edição do 

genoma. Os processos de edição do genoma são bem conhecidos; ver, por 

exemplo, Aldi 2018 Nature Communications 9(1911). Exceto quando indicado de 

outra forma neste documento, portanto, o processo da presente divulgação pode 
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ser realizado de acordo com tais processos. 

[0127] Por exemplo, a edição do genoma pode 

compreender CRISPR/Cas9, CRISPR-Cpf1, TALEN ou ZNFs. O aumento 

adequado da atividade enzimática pela edição do genoma pode resultar em 

proteção contra DALs. 

[0128] Como um exemplo, os sistemas de repetições 

palindrômicas curtas regularmente interespaçadas (CRISPR)/associados a 

CRISPR (Cas) são uma nova classe de ferramentas de edição de genoma que 

têm como alvo locais genômicos desejados em células de mamíferos. Os 

sistemas CRISPR/Cas tipo II publicados recentemente usam a nuclease Cas9 

que é direcionada a um sítio genômico por complexação com um RNA-guia 

sintético que hibridiza com uma sequência de DNA de 20 nucleotídeos e 

imediatamente precedendo um motivo NGG reconhecido por Cas9 (assim, uma 

sequência de DNA-alvo (N)2ONGG). Isso resulta em uma quebra de fita dupla 

três nucleotídeos a montante do motivo NGG. A quebra de fita dupla estimula a 

união de extremidade não homóloga, que é propensa a erros e conduz a 

mutações frameshift que nocauteia os alelos do gene, ou reparo direcionado por 

homologia, que pode ser explorado com o uso de uma fita dupla introduzida 

exogenamente ou modelo de reparo de DNA de fita simples para interromper ou 

corrigir uma mutação no genoma. Assim, a edição genômica, por exemplo, 

usando sistemas CRISPR/Cas pode ser ferramentas úteis para aplicações 

terapêuticas para o tratamento de indivíduos heterozigotos para perda de 

variantes de genes lisossomais de função pelo aumento ou aumento na 

produção ou atividade enzimática. 

[0129] Por exemplo, os métodos descritos neste 

documento podem compreender um método para alterar uma sequência 

polinucleotídica alvo em uma célula compreendendo o contato da sequência 

polinucleotídica com uma proteína associada a repetições palindrômicas curtas 

regularmente interespaçadas (Cas). 

FORMULAÇÃO 
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[0130] Os agentes e composições aqui descritos 

podem ser formulados por qualquer maneira convencional usando um ou mais 

veículos ou excipientes farmaceuticamente aceitáveis conforme descrito em, por 

exemplo, Remintgon’s Pharmaceutical Sciences (A.R. Gennaro, Ed.), 21ª 

edição, ISBN: 0781746736 (2005), incorporado no presente documento a título 

de referência em sua totalidade. Tais formulações conterão uma quantidade 

terapeuticamente eficaz de um agente biologicamente ativo aqui descrito, que 

pode estar na forma purificada, juntamente com uma quantidade adequada de 

carreador, de modo a fornecer a forma para administração adequada ao sujeito. 

[0131] O termo “formulação” se refere à preparação 

de um fármaco em uma forma adequada para administração a um sujeito, como 

um ser humano. Assim, uma “formulação” pode incluir excipientes 

farmaceuticamente aceitáveis, incluindo diluentes ou transportadores, tais como 

proteínas do capsídeo. 

[0132] O termo “farmaceuticamente aceitável”, tal 

como aqui utilizado, pode descrever substâncias ou componentes que não 

causam perdas inaceitáveis de atividade farmacológica ou efeitos colaterais 

adversos inaceitáveis. Exemplos de ingredientes farmaceuticamente aceitáveis 

podem ser aqueles com monografias na Farmacopeia dos Estados Unidos (USP 

29) e Formulário Nacional (NF 24), United States Pharmacopeial Convention, 

Inc, Rockville, Maryland, 2005 (“USP/NF”), ou uma edição mais recente e os 

componentes listados no banco de dados on-line da Pesquisa de Ingredientes 

Inativos continuamente atualizados do FDA. Outros componentes úteis que não 

são descritos no USP/NF, etc. também podem ser usados. 

[0133] O termo “excipiente farmaceuticamente 

aceitável”, tal como aqui utilizado, pode incluir todos e quaisquer solventes, 

meios de dispersão, revestimentos, agentes antibacterianos e antifúngicos, 

isotônicos ou agentes de retardo de absorção. O uso de tais meios e agentes 

para substâncias farmacêuticas ativas é bem conhecido na técnica (ver 

geralmente Remington’s Pharmaceutical Sciences (A.R. Gennaro, Ed.), 21ª 
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edição, ISBN: 0781746736 (2005)). Exceto na medida em que qualquer meio ou 

agente convencional seja incompatível com um ingrediente ativo, seu uso nas 

composições terapêuticas é contemplado. Ingredientes ativos suplementares 

também podem ser incorporados nas composições. 

[0134] Uma formulação ou composição “estável” pode 

se referir a uma composição com estabilidade suficiente para permitir o 

armazenamento a uma temperatura conveniente, tal como entre cerca de 0 °C e 

cerca de 60 °C, por um período de tempo comercialmente razoável, tal como 

pelo menos cerca de um dia, pelo menos cerca de uma semana, pelo menos 

cerca de um mês, pelo menos cerca de três meses, pelo menos cerca de seis 

meses, pelo menos cerca de um ano ou pelo menos cerca de dois anos. 

[0135] A formulação deve se adequar ao modo de 

administração. Os agentes de uso com a divulgação atual podem ser formulados 

por métodos conhecidos para administração a um sujeito usando várias vias que 

incluem, mas não estão limitadas a, intratecal (por exemplo, terapia genética), 

intracraniana (por exemplo, terapia genética), parenteral, pulmonar, oral, tópica, 

intradérmica, intratumoral, intranasal, inalação (por exemplo, em aerossol), 

implantado, intramuscular, intraperitoneal, intravenoso (por exemplo, terapia de 

reposição enzimática), intracerebroventricular, subcutâneo, intranasal, epidural, 

oftálmico, transdérmico, bucal e retal. Os agentes individuais também podem ser 

administrados em combinação com um ou mais agentes adicionais ou 

juntamente com outros agentes biologicamente ativos ou biologicamente inertes. 

Esses agentes biologicamente ativos ou inertes podem estar em comunicação 

fluida ou mecânica com o(s) agente(s) ou ligados ao(s) agente(s) por forças 

iônicas, covalentes, Van der Waals, hidrofóbicas, hidrofílicas ou outras forças 

físicas. 

[0136] As preparações de liberação controlada (ou 

liberação sustentada) podem ser formuladas para estender a atividade do(s) 

agente(s) e reduzir a frequência de dosagem. As preparações de liberação 

controlada também podem ser utilizadas para afetar o tempo de início da ação 
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ou outras características, como os níveis sanguíneos do agente, e, 

consequentemente, afetar a ocorrência de efeitos colaterais. As preparações de 

liberação controlada podem ser projetadas para liberar inicialmente uma 

quantidade de agente (s) que produz o efeito terapêutico desejado e, de forma 

gradual e contínua, liberar outras quantidades do agente para manter o nível de 

efeito terapêutico por um período de tempo prolongado. A fim de manter um nível 

quase constante de um agente no corpo, o agente pode ser liberado da forma 

de dosagem a uma taxa que irá substituir a quantidade de agente sendo 

metabolizado ou excretado do corpo. A liberação controlada de um agente pode 

ser estimulada por vários indutores, por exemplo, mudança no pH, mudança na 

temperatura, enzimas, água ou outras condições fisiológicas ou moléculas. 

[0137] Os agentes ou composições aqui descritos 

também podem ser usados em combinação com outras modalidades 

terapêuticas, conforme descrito mais abaixo. Assim, além das terapias aqui 

descritas, pode-se também fornecer ao sujeito outras terapias conhecidas por 

serem eficazes para o tratamento da doença, distúrbio ou condição. 

MÉTODOS TERAPÊUTICOS 

[0138] Também é fornecido um processo de 

tratamento, prevenção ou reversão de uma doença, distúrbio ou condição 

neurológica ou neurodegenerativa em um sujeito heterozigoto para uma variante 

do gene de perda de função associada à disfunção de lisossoma que tem, é 

suspeito de ter ou está em risco de desenvolver uma doença, distúrbio ou 

condição neurológica associada com o aumento da disfunção de processamento 

de Aβ ou APP em um sujeito em necessidade de administração de uma 

quantidade terapeuticamente eficaz de um agente de aumento da função de ALP 

(por exemplo, um agente terapêutico DAL), de modo a inibir substancialmente a 

doença, distúrbio ou condição neurológica, retardar o progresso da doença, 

distúrbio ou condição neurológica ou limitar o desenvolvimento de doença, 

distúrbio ou condição neurológica. 

[0139] Os métodos descritos neste documento são 
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geralmente realizados em um sujeito em necessidade dos mesmos. Um sujeito 

em necessidade dos métodos terapêuticos descritos neste documento pode ser 

um sujeito que tem, que foi diagnosticado com, é suspeito de ter ou está em risco 

de desenvolver doença, distúrbio ou condição neurológica. A determinação da 

necessidade de tratamento normalmente será avaliada por um histórico e exame 

físico consistente com a doença ou condição em questão. O diagnóstico das 

várias condições tratáveis pelos métodos aqui descritos está dentro da 

habilidade na técnica. O sujeito pode ser um sujeito animal, incluindo um 

mamífero, como cavalos, vacas, cães, gatos, ovelhas, porcos, camundongos, 

ratos, macacos, hamsters, porquinhos-da-índia e humanos. Por exemplo, o 

sujeito pode ser um sujeito humano. 

[0140] De modo geral, uma quantidade segura e 

eficaz de um agente de aumento da função ALP é, por exemplo, aquela 

quantidade que causaria o efeito terapêutico desejado em um sujeito, enquanto 

minimiza os efeitos colaterais indesejados. Em várias modalidades, uma 

quantidade eficaz de um agente de aumento da função de ALP aqui descrito 

pode inibir substancialmente a doença, distúrbio ou condição neurológica, 

retardar o progresso da doença, distúrbio ou condição neurológica ou limitar o 

desenvolvimento de doença, distúrbio ou condição neurológica. 

[0141] De acordo com os métodos aqui descritos, a 

administração pode ser parenteral, pulmonar, oral, tópica, intradérmica, 

intramuscular, intraperitoneal, intravenosa, intratecal, intracraniana, 

intracerebroventricular, subcutânea, intranasal, epidural, oftálmica, bucal ou 

administração retal. 

[0142] Quando usada nos tratamentos aqui descritos, 

uma quantidade terapeuticamente eficaz de um agente de aumento da função 

ALP pode ser empregada na forma pura ou, onde tais formas existem, na forma 

de sal farmaceuticamente aceitável e com ou sem um excipiente 

farmaceuticamente aceitável. Por exemplo, os compostos da presente 

divulgação podem ser administrados, em uma razão benefício/risco razoável 
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aplicável a qualquer tratamento médico, em uma quantidade suficiente para inibir 

substancialmente a doença, distúrbio ou condição neurológica, retardar o 

progresso da doença, distúrbio ou condição neurológica, ou limitar o 

desenvolvimento de doença, distúrbio ou condição neurológica. 

[0143] A quantidade de uma composição aqui descrita 

que pode ser combinada com um transportador farmaceuticamente aceitável 

para produzir uma forma de dosagem única irá variar dependendo do hospedeiro 

tratado e do modo particular de administração. Será apreciado por aqueles 

versados na técnica que o conteúdo unitário do agente contido em uma dose 

individual de cada forma de dosagem não precisa em si constituir uma 

quantidade terapeuticamente eficaz, uma vez que a quantidade 

terapeuticamente eficaz necessária pode ser alcançada pela administração de 

uma série de doses individuais. 

[0144] A toxicidade e a eficácia terapêutica das 

composições aqui descritas podem ser determinadas por procedimentos 

farmacêuticos padrão em culturas de células ou animais experimentais para 

determinar a LD50 (a dose letal para 50% da população) e a ED50, (a dose 

terapeuticamente eficaz em 50% da população). A razão da dose entre os efeitos 

tóxicos e terapêuticos é o índice terapêutico que pode ser expresso como a razão 

LD50/ED50, onde índices terapêuticos maiores são geralmente entendidos na 

técnica como sendo ideais. 

[0145] O nível de dose terapeuticamente eficaz 

específico para qualquer sujeito particular dependerá de uma variedade de 

fatores incluindo o distúrbio a ser tratado e a gravidade do distúrbio; atividade do 

composto específico utilizado; a composição específica empregada; a idade, 

peso corporal, saúde geral, sexo e dieta do sujeito; o tempo de administração; a 

via de administração; a taxa de excreção da composição empregada; a duração 

do tratamento; fármacos usados em combinação ou coincidentes com o 

composto específico utilizado; e fatores semelhantes bem conhecidos nas 

técnicas médicas (ver, por exemplo, Koda-Kimble et al. (2004) Applied 
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Therapeutics: The Clinical Use of Drugs, Lippincott Williams & Wilkins, ISBN 

0781748453; Winter (2003) Basic Clinical Pharmacokinetics, 4ª ed., Lippincott 

Williams & Wilkins, ISBN 0781741475; Sharqel (2004) Applied Biopharmaceutics 

& Pharmacokinetics, McGraw-Hill/Appleton & Lange, ISBN 0071375503). Por 

exemplo, está bem dentro da habilidade da técnica iniciar doses da composição 

em níveis mais baixos do que aqueles necessários para atingir o efeito 

terapêutico desejado e aumentar gradualmente a dosagem até que o efeito 

desejado seja alcançado. Se desejado, a dose diária eficaz pode ser dividida em 

doses múltiplas para fins de administração. Consequentemente, as composições 

de dose única podem conter tais quantidades ou seus submúltiplos para perfazer 

a dose diária. Será entendido, no entanto, que o uso diário total dos compostos 

e composições da presente divulgação será decidido por um médico assistente 

dentro do escopo do bom julgamento médico. 

[0146] Novamente, cada um dos estados, doenças, 

distúrbios e condições, aqui descritos, bem como outros, podem se beneficiar de 

composições e métodos aqui descritos. Geralmente, o tratamento de um estado, 

doença, distúrbio ou condição inclui prevenir, reverter ou retardar o aparecimento 

de sintomas clínicos em um mamífero que pode ser afetado ou predisposto ao 

estado, doença, distúrbio ou condição, mas ainda não experimentou ou exibiu 

sintomas clínicos ou subclínicos desses. O tratamento também pode incluir a 

inibição do estado, doença, distúrbio ou condição, por exemplo, interromper ou 

reduzir o desenvolvimento da doença ou pelo menos um sintoma clínico ou 

subclínico do mesmo. Além disso, o tratamento pode incluir o alívio da doença, 

por exemplo, causando a regressão do estado, doença, distúrbio ou condição ou 

pelo menos um de seus sintomas clínicos ou subclínicos. Um benefício para um 

sujeito a ser tratado pode ser estatisticamente significativo ou pelo menos 

perceptível para o sujeito ou um médico. 

[0147] A administração de um agente de aumento da 

função ALP pode ocorrer como um único evento ou ao longo do tempo de 

tratamento. Por exemplo, um agente de intensificação da função ALP pode ser 
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administrado diariamente, semanalmente, duas vezes por semana ou 

mensalmente. Para a terapia genética, o tempo de tratamento geralmente será 

de pelo menos um dia a vários dias. Certos tratamentos, por exemplo, TRE, 

podem estender o tratamento de vários dias a várias semanas. Por exemplo, o 

tratamento pode se estender por uma semana, duas semanas ou três semanas. 

Para condições mais crônicas e métodos de tratamento de longo prazo, o 

tratamento pode se estender de várias semanas a vários meses ou mesmo um 

ano ou mais. 

[0148] O tratamento de acordo com os métodos 

descritos neste documento pode ser realizado antes, simultaneamente ou após 

as modalidades de tratamento convencionais para doença, distúrbio ou condição 

neurológica associada com a perda de variantes de função em um gene 

lisossomal. 

ADMINISTRAÇÃO 

[0149] Os agentes e composições aqui descritos 

podem ser administrados de acordo com métodos aqui descritos em uma 

variedade de meios conhecidos na técnica. Os agentes e a composição podem 

ser usados terapeuticamente como materiais exógenos ou como materiais 

endógenos. Agentes exógenos são aqueles produzidos ou fabricados fora do 

corpo e administrado ao corpo. Os agentes endógenos são aqueles produzidos 

ou fabricados dentro do corpo por algum tipo de dispositivo (biológico ou outro) 

para entrega dentro ou para outros órgãos do corpo. 

[0150] Como discutido acima, a administração pode 

ser administração intracraniana, intratecal, parenteral, pulmonar, oral, tópica, 

intradérmica, intramuscular, intraperitoneal, intravenosa, intracerebroventricular, 

subcutânea, intranasal, epidural, oftálmica, bucal ou retal. 

[0151] Os agentes e composições aqui descritos 

podem ser administrados em uma variedade de métodos bem conhecidos na 

técnica. A administração pode incluir, por exemplo, métodos envolvendo 

ingestão oral, injeção direta (por exemplo, sistêmica ou estereotática), 
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implantação de células projetadas para secretar o fator de interesse, biomateriais 

de liberação de fármacos, matrizes poliméricas, géis, membranas permeáveis, 

sistemas osmóticos, multicamadas revestimentos, micropartículas, dispositivos 

de matriz implantáveis, bombas miniosmóticas, bombas implantáveis, géis e 

hidrogéis injetáveis, lipossomas, micelas (por exemplo, até 30 µm), nanoesferas 

(por exemplo, menos de 1 µm), microesferas (por exemplo, 1 a 100 µm), 

dispositivos de reservatório, uma combinação de qualquer um dos acima, ou 

outros veículos de entrega adequados para fornecer o perfil de liberação 

desejado em proporções variáveis. Outros métodos de entrega de liberação 

controlada de agentes ou composições serão conhecidos pelo versado na 

técnica e estão dentro do escopo da presente divulgação. 

[0152] Os sistemas de entrega podem incluir, por 

exemplo, uma bomba de infusão que pode ser usada para administrar o agente 

ou composição de uma maneira semelhante à usada para entregar insulina ou 

quimioterapia a órgãos ou tumores específicos. Normalmente, usando tal 

sistema, um agente ou composição pode ser administrado em combinação com 

um implante polimérico biodegradável e biocompatível que libera o agente 

durante um período de tempo controlado em um local selecionado. Exemplos de 

materiais poliméricos incluem polianidridos, poliortoésteres, ácido poliglicólico, 

ácido polilático, acetato de polietileno vinil e copolímeros e suas combinações. 

Além disso, um sistema de liberação controlada pode ser colocado nas 

proximidades de um alvo terapêutico, exigindo, assim, apenas uma fração de 

uma dosagem sistêmica. 

[0153] Os agentes podem ser encapsulados e 

administrados em uma variedade de sistemas de entrega de transportadores. 

Exemplos de sistemas de distribuição de transportadores incluem microesferas, 

hidrogéis, implantes poliméricos, transportadores poliméricos inteligentes e 

lipossomas (ver de modo geral, Uchegbu e Schatzlein, eds. (2006) Polymers in 

Drug Delivery, CRC, ISBN-10: 0849325331). Sistemas baseados em 

carreadores entrega de agente molecular ou biomolecular pode: fornecer 
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distribuição intracelular; taxas de liberação de agente/biomolécula sob medida; 

aumentar a proporção de biomolécula que atinge seu local de ação; melhorar o 

transporte do medicamento até seu local de ação; permitir a deposição 

colocalizada com outros agentes ou excipientes; melhorar a estabilidade do 

agente in vivo; prolongar o tempo de residência do agente em seu local de ação, 

reduzindo a eliminação; diminuir a entrega não específica do agente aos tecidos 

não alvo; diminuir a irritação causada pelo agente; diminuir a toxicidade devido 

a altas doses iniciais do agente; alterar a imunogenicidade do agente; diminuir a 

frequência de dosagem, melhorar o sabor do produto; ou melhorar a vida útil do 

produto. 

[0154] As composições e métodos descritos neste 

documento utilizando protocolos de biologia molecular podem estar de acordo 

com uma variedade de técnicas padrão conhecidas na técnica (ver, por exemplo, 

Sambrook e Russel (2006) Condensed Protocols from Molecular Cloning: A 

Laboratory Manual, Cold Spring Harbor Laboratory Press, ISBN-10: 

0879697717; Ausubel et al. (2002) Short Protocols in Molecular Biology, 5a ed., 

Current Protocols, ISBN-10: 0471250929; Sambrook e Russel (2001) Molecular 

Cloning: A Laboratory Manual, 3a ed., Cold Spring Harbor Laboratory Press, 

ISBN-10: 0879695773; Elhai, J. e Wolk, C. P. 1988. Methods in Enzymology 167, 

747 a 754; Studier (2005) Protein Expr Purif. 41 (1), 207 a 234; Gellissen, ed. 

(2005) Production of Recombinant Proteins: Novel Microbial and Eukaryotic 

Expression Systems, Wiley-VCH, ISBN-10: 3527310363; Baneyx (2004) Protein 

Expression Technologies, Taylor & Francis, ISBN-10: 0954523253). 

[0155] As definições e métodos descritos neste 

documento são fornecidos para definir melhor a presente divulgação e para 

orientar aqueles versados na técnica na prática da presente divulgação. Salvo 

indicação em contrário, os termos devem ser entendidos de acordo com o uso 

convencional por aqueles versados na técnica relevante. 

[0156] Em algumas modalidades, os números que 

expressam quantidades de ingredientes, propriedades, como peso molecular, 
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condições de reação e assim por diante, usados para descrever e reivindicar 

certas modalidades da presente divulgação devem ser entendidos como sendo 

modificados em alguns casos pelo termo “cerca de”. Em algumas modalidades, 

o termo “cerca de” é usado para indicar que um valor inclui o desvio padrão da 

média para o dispositivo ou método sendo empregado para determinar o valor. 

Em algumas modalidades, os parâmetros numéricos estabelecidos na descrição 

escrita e nas reivindicações anexas são aproximações que podem variar 

dependendo das propriedades desejadas que se buscam obter por uma 

modalidade particular. Em algumas modalidades, os parâmetros numéricos 

devem ser interpretados à luz do número de dígitos significativos relatados e 

aplicando técnicas de arredondamento comuns. Não obstante os intervalos 

numéricos e parâmetros que estabelecem o amplo escopo de algumas 

modalidades da presente divulgação são aproximações, os valores numéricos 

estabelecidos nos exemplos específicos são relatados tão precisamente quanto 

praticável. Os valores numéricos apresentados em algumas modalidades da 

presente divulgação podem conter certos erros necessariamente resultantes do 

desvio padrão encontrado em suas respectivas medições de teste. A recitação 

de intervalos de valores aqui se destina meramente a servir como um método 

abreviado de referência individual a cada valor separado dentro do intervalo. A 

menos que indicado de outra forma aqui, cada valor individual é incorporado no 

relatório descritivo como se fosse individualmente citado neste documento. 

[0157] Em algumas modalidades, os termos “um” e 

“uma” e “o/a” e referências semelhantes usadas no contexto da descrição de 

uma modalidade particular (especialmente no contexto de algumas das 

reivindicações a seguir) podem ser interpretados para abranger tanto o singular 

quanto o plural, a menos que especificamente indicado de outra forma. Em 

algumas modalidades, o termo “ou” conforme usado neste documento, incluindo 

as reivindicações, é usado para significar “e/ou”, a menos que explicitamente 

indicado para se referir a alternativas apenas ou as alternativas são mutuamente 

exclusivas. 

Petição 870210068118, de 27/07/2021, pág. 67/298



59/227 

[0158] Os termos “compreender”, “ter” e “incluir” são 

verbos de ligação abertos. Quaisquer formas ou tempos de um ou mais desses 

verbos, como “compreende”, “compreendendo”, “tem”, “tendo”, “inclui” e 

“incluindo”, também são abertos. Por exemplo, qualquer método que 

“compreende”, “tem” ou “inclui” uma ou mais etapas, não se limita a possuir 

apenas essas uma ou mais etapas e também pode abranger outras etapas não 

listadas. Da mesma forma, qualquer composição ou dispositivo que 

“compreende”, “tem” ou “inclui” um ou mais recursos não está limitado a possuir 

apenas esses um ou mais recursos e pode abranger outros recursos não 

listados. 

[0159] Todos os métodos aqui descritos podem ser 

realizados em qualquer ordem adequada, a menos que indicado de outra forma 

aqui ou claramente contradito pelo contexto. O uso de todo e qualquer exemplo 

ou linguagem exemplar (por exemplo, “tal como”) fornecido com relação a certas 

modalidades neste documento se destina apenas a iluminar melhor a presente 

divulgação e não representa uma limitação no escopo da presente divulgação 

reivindicado de outra forma. Nenhuma linguagem no relatório descritivo deve ser 

interpretada como indicando qualquer elemento não reivindicado essencial para 

a prática da presente divulgação. 

[0160] Agrupamentos de elementos alternativos ou 

modalidades da presente divulgação divulgada neste documento não devem ser 

interpretados como limitações. Cada membro do grupo pode ser referido e 

reivindicado individualmente ou em qualquer combinação com outros membros 

do grupo ou outros elementos aqui encontrados. Um ou mais membros de um 

grupo podem ser incluídos ou excluídos de um grupo por razões de conveniência 

ou patenteabilidade. Quando qualquer inclusão ou exclusão ocorre, a 

especificação é aqui considerada como contendo o grupo modificado, cumprindo 

assim a descrição escrita de todos os grupos Markush usados nas reivindicações 

anexas. 

[0161] Todas as publicações, patentes, pedidos de 
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patentes e outras referências citadas neste pedido são incorporadas aqui por 

referência em sua totalidade para todos os fins, na mesma medida como se cada 

publicação, patente, pedido de patente ou outra referência individual fosse 

específica e individualmente indicada para ser incorporado por referência em sua 

totalidade para todos os fins. A citação de uma referência aqui não deve ser 

interpretada como uma admissão de que tal é a técnica anterior à presente 

divulgação. 

[0162] Tendo descrito a presente divulgação em 

detalhes, será evidente que modificações, variações e modalidades equivalentes 

são possíveis sem se afastar do escopo da presente divulgação definido nas 

reivindicações anexas. 

[0163] Além disso, deve ser apreciado que todos os 

exemplos na presente divulgação são fornecidos como exemplos não limitativos. 

EXEMPLOS 

[0164] Os seguintes exemplos não limitativos são 

fornecidos para ilustrar ainda mais a presente divulgação. Deve ser apreciado 

por aqueles versados na técnica que as técnicas divulgadas nos exemplos a 

seguir representam abordagens que os inventores revelaram que funcionam 

bem na prática da presente divulgação e, portanto, podem ser consideradas 

como constituindo exemplos de modos para sua prática. 

[0165] No entanto, aqueles versados na técnica 

devem, à luz da presente divulgação, apreciar que muitas mudanças podem ser 

feitas nas modalidades específicas que são divulgadas e ainda obter um 

resultado igual ou semelhante sem se afastar do espírito e escopo da presente 

divulgação. 

EXEMPLO 1: INVESTIGAÇÃO DO PAPEL DAS 

VARIANTES DE NAGLU NA PATOLOGIA DA DOENÇA DE ALZHEIMER (DA) 

E DOENÇA DE PARKINSON (DP) 

[0166] Esse exemplo descreve a validação, in vitro e 

in vivo, do papel da variação genética em genes envolvidos na degradação 
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lisossomal do sulfato de heparano na patogênese da doença de Alzheimer (DA) 

e da doença de Parkinson (DP). 

[0167] Há evidências genéticas e bioquímicas 

convincentes que sugerem que a disfunção dos lisossomas é um mecanismo 

patogênico comum para várias doenças neurodegenerativas de início na idade 

adulta, como a doença de Alzheimer (DA), doença de Parkinson (DP) e 

demência frontotemporal (DFT). No entanto, a variação genética subjacente ao 

declínio dependente da idade e associado à DA e DP na função do lisossoma 

não é bem compreendida. Além disso, uma avaliação sistemática e abrangente 

da contribuição da variação genética dentro da população geral de cada gene 

lisossomal para o risco de desenvolver DA ou DP e seu papel na patogênese da 

doença não foi concluída. Para abordar essa lacuna no conhecimento atual, 

análises de uma única variante e baseadas em genes de 45 genes lisossomais 

foram realizadas em coortes de casos controlados de DA e DP. Conforme 

descrito neste documento, foram reveladas variantes em vários genes de 

enzimas lisossômicas que estão associadas a DA e DP. Esses dados confirmam 

a associação de GBA com DP. De particular interesse foi um enriquecimento de 

pacientes com DA e DP com variantes funcionais raras em genes que são 

responsáveis pelo metabolismo do sulfato de heparano (SH) (GNS, NAGLU, 

SGSH e HGSNAT). Além disso, existem níveis de transcrição reduzidos de 

NAGLU em neurônios dopaminérgicos da substância nigra de pacientes com 

DP. 

[0168] Curiosamente, os níveis de transcrição NAGLU 

também são significativamente mais elevados em casos de DA em comparação 

com controles pareados por idade e exibem um aumento dependente da idade 

proporcional com o desenvolvimento da patologia em um modelo de 

camundongo de DA. Proteoglicanos de sulfato de heparano (HSPGs) 

consistindo em cadeias de SH covalentemente ligadas a um núcleo de proteína 

específica são abundantes na superfície celular e moléculas extracelulares que 

interagem com um espectro de ligantes. HSPGs regulam a oligomerização, 
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eliminação, endocitose e tráfego de uma variedade de proteínas patogênicas, 

incluindo amiloide (Aβ), apolipoproteína E (apoE), tau e alfa-sinucleína (α-Syn). 

A inibição farmacológica da ligação de HSPG a proteínas patogênicas e a 

redução genética da síntese de HSPG facilitam a eliminação de proteínas 

patogênicas e reduzem sua agregação. Até o momento, não está claro se a 

redução na atividade de NAGLU e o acúmulo de HSPG resultante afetam o 

metabolismo de APP, carga de placa de Aβ ou agregação e disseminação de 

α-Syn. 

[0169] Conforme descrito aqui, os ensaios 

bioquímicos e baseados em células podem ser usados para caracterizar 

totalmente o impacto funcional das variantes genéticas selecionadas na 

atividade de NAGLU. O efeito do NAGLU mutante nos níveis de APP de 

comprimento total, tráfego de APP, geração de Aβ em neurônios e degradação 

de Aβ por células gliais é examinado. Pode ser determinado se a 

haploinsuficiência de NAGLU acelera a patologia de DA presente em um modelo 

de DA de camundongo bem caracterizado. Pode ser determinado se a ligação, 

internalização e agregação de PFFs α-Syn são afetadas em neurônios primários 

de camundongos com deficiência de NAGLU e hemizigotos expressando 

variantes selecionadas de forma estável. Finalmente, a inoculação intraestriatal 

de α-Syn PFFs é realizada em camundongos NAGLU hemizigóticos ou nocaute 

(KO) e a formação de agregados de αSyn, a propagação dependente da 

conectividade e seu efeito na progressão da doença e na expectativa de vida 

são quantificados. 

NARRATIVA DO PROJETO 

[0170] Os objetivos deste estudo são validar in vitro e 

in vivo o papel da variação genética em genes envolvidos na degradação 

lisossomal do sulfato de heparano na patogênese da doença de Alzheimer (DA) 

e da doença de Parkinson (DP). O estudo aqui descrito incorpora uma estrutura 

integrativa inovadora que acopla métodos computacionais e dados 

experimentais para validar os efeitos funcionais de variantes NAGLU 
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selecionadas in vitro e in vivo. Os experimentos descritos aqui podem descobrir 

novos genes lisossomais associados com DA e DP e fornecer uma maior visão 

sobre o mecanismo de disfunção lisossomal na patogênese de DA e DP. 

[0171] Há evidências genéticas e bioquímicas 

convincentes, sugerindo que a disfunção severa do lisossoma causada por 

mutações homozigóticas em genes lisossomais é um mecanismo patogênico 

comum para várias doenças neurodegenerativas de início na idade adulta, como 

doença de Alzheimer (DA), doença de Parkinson (DP) e demência 

frontotemporal (DFT). As análises de variante única e baseadas em genes de 45 

genes lisossomais foram realizadas em coortes de casos controlados de DA 

(5712 casos/5011 controles) e DP (821 casos/750 controles). As variantes foram 

identificadas em vários genes de enzimas lisossomais que estão associados 

tanto à DA quanto à DP. É importante ressaltar que esses dados confirmam a 

associação de GBA com DP. Foi de particular interesse um enriquecimento em 

pacientes com DA e DP de variantes funcionais heterozigotas em genes 

responsáveis pelo metabolismo do sulfato de heparano (HS) (SGSH, NAGLU, 

HGSNAT e GNS). Existem níveis de transcrição reduzidos de N-acetil-alfa-

glucosaminidase (NAGLU) em neurônios dopaminérgicos da substância nigra 

(SN) de pacientes com DP. Um enriquecimento de variantes funcionais 

heterozigotas raras previstas em NAGLU e SGSH foi encontrado em pacientes 

com DA. 

[0172] Curiosamente, os níveis de transcrição NAGLU 

também são significativamente mais elevados em casos de DA em comparação 

com controles pareados por idade e exibem um aumento dependente da idade 

proporcional com o desenvolvimento simultâneo de patologia em um modelo de 

camundongo de DA. Embora as análises tenham identificado haploinsuficiência 

em uma série de genes de enzimas lisossomais como fatores de risco para DA 

e DP, os efeitos do metabolismo HS lisossômico alterado são estudados e 

experimentos de prova de princípio foram realizados em camundongos 

homozigotos bem caracterizados e deficientes em NAGLU. 
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[0173] Portanto, até agora, não havia nenhuma 

evidência biológica direta de que a haploinsuficiência de NAGLU foi associada a 

qualquer doença neurológica. Proteoglicanos de sulfato de heparano (HSPGs) 

consistindo em cadeias de SH covalentemente ligadas a um núcleo de proteína 

específica são abundantes na superfície celular e moléculas extracelulares que 

interagem com um espectro de ligantes. HSPGs regulam a oligomerização, 

eliminação, endocitose e tráfego de uma variedade de proteínas patogênicas, 

incluindo amiloide (Aβ), apolipoproteína E (apoE), tau e alfa-sinucleína (α-Syn). 

[0174] A inibição farmacológica da ligação de HSPG 

a proteínas patogênicas e a redução genética da síntese de HSPG facilitam a 

eliminação de proteínas patogênicas e reduzem sua agregação. A maioria dos 

HSPGs e ligantes ligados são degradados por proteases lisossomais, 

exoglicosidases e sulfatases. As enzimas SGSH, NAGLU, HGSNAT e GNS 

estão envolvidas na quebra gradual de SH no lisossoma. Mutações de perda de 

função (LoF) nesses genes resultam no acúmulo de HS parcialmente degradado 

dentro dos lisossomos e causam mucopolissacaridose (MPS) tipo III A, B, C e D. 

Embora o papel da degradação lisossomal alterada de HSPGs na patogênese 

de múltiplas doenças neurodegenerativas de início na idade adulta seja menos 

claro, camundongos homozigotos com deficiência de NAGLU exibem acúmulo 

intracelular de hiperfosforilação tau, Aβ e HSPGs no córtex entorrinal medial. 

Além disso, os pacientes com MPS 11 IB apresentam perda neuronal SN grave 

e acúmulo de α-Syn fosforilado (pSyn) em neurônios no córtex temporal, 

hipocampo e SN. Esses e outros dados implicam fortemente na disfunção 

lisossomal grave como um mecanismo patogênico comum entre a DA e a DP. 

No entanto, como mencionado acima, não há dados biológicos diretos 

implicando haploinsuficiência de proteínas lisossomais em doenças neurológicas 

de início na idade adulta (com a exceção notável de glicocerebrosidase (GBA) e 

doença de Parkinson). 

(I) DETERMINAR OS EFEITOS FUNCIONAIS DE 

VARIANTES RARAS NO GENE NAGLU 
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[0175] A fim de validar seus efeitos funcionais, células 

de camundongos com deficiência de NAGLU são transduzidas com vetores 

lentivirais carregando as 3 variantes que se prevê serem as mais deletérias. Seu 

efeito na atividade enzimática e nos níveis de HSPG é medido. 

(II) DETERMINAR OS EFEITOS DAS VARIANTES NO 

GENE NAGLU NO METABOLISMO DE APP, GERAÇÃO DE Aβ E 

DEGRADAÇÃO DE Aβ IN VITRO E HAPLOINSUFICIÊNCIA DE NAGLU NA 

PATOLOGIA DE DA IN VIVO. 

[0176] Neurônios primários de camundongos com 

deficiência de NAGLU e hemizigotos expressando variantes validadas de forma 

estável (conforme descrito na seção (I)) são testados quanto aos efeitos no 

tráfego de APP, meia-vida de APP, maquinário de processamento de APP e 

geração de Aβ. As células gliais de camundongos com deficiência de NAGLU ou 

hemizigóticos expressando variantes selecionadas de forma estável são 

testadas quanto à absorção e degradação de Aβ. 

[0177] Pode ser determinado se a haploinsuficiência 

de NAGLU afeta a geração de Ab, eliminação de Ab, deposição de placa, perda 

sináptica e neuroinflamação no camundongo 5XFAD em um estágio inicial (4 

meses) e tardio (8 meses de idade). A variante mais deletéria (da seção (I)) é 

expressa no cérebro de camundongos hemizigóticos recém-nascidos usando 

vetores pseudotipados AAV2/9-PHP.B e um levantamento patológico 

quantitativo é realizado do efeito da haploinsuficiência de NAGLU em fenótipos 

relevantes para DA em 24 camundongos de um mês de idade na ausência de 

mutações FAD. 

(III) DETERMINAR O EFEITO DE NAGLU NA 

AGREGAÇÃO DE α-SYN IN VITRO E NA DISSEMINAÇÃO DE α-SYN IN VIVO 

[0178] É hipotetizado que as variantes funcionais 

associadas à DP no gene NAGLU afetam a agregação de α-Syn e a transmissão 

célula a célula. Pode ser determinado se a ligação, internalização e agregação 

de PFFs α-Syn são afetadas em neurônios primários de camundongos com 
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deficiência de NAGLU e hemizigotos expressando variantes selecionadas de 

forma estável. Finalmente, pode ser determinado se a substituição de enzima 

recombinante ou terapia genética resgata os efeitos na internalização e 

agregação de PFFs α-Syn. 

[0179] A injeção intraestriatal de α-Syn PFFs 

recapitula o acúmulo de patologia do corpo de Lewy intracelular (LB), perda 

seletiva de neurônios SN e coordenação motora prejudicada em camundongos 

do tipo selvagem e transgênicos que expressam α-Syn humano A53T mutante. 

A inoculação intraestriatal de PFFs α-Syn é realizada em camundongos 

hemizigóticos ou com deficiência de NAGLU injetados com vetores 

pseudotipados AAV2/9-PHP.B expressando a variante NAGLU mais deletéria no 

nascimento. A formação de agregados de pSyn, a propagação dependente da 

conectividade e seu efeito na progressão da doença e tempo de vida são 

quantificados. 

SIGNIFICÂNCIA 

DISFUNÇÃO DE ALP NA DA 

[0180] Embora as formas familiares de DA sejam 

patogenicamente conduzidas pela produção aumentada de amiloide-β (Aβ) e 

subsequente agregação de Aβ no espaço extracelular (ISF, fluido intersticial) em 

oligômeros solúveis ou placas insolúveis de Aβ, estudos recentes em pacientes 

com DA esporádica de início tardio demonstram eliminação prejudicada de Aβ1. 

Assim, o equilíbrio entre a produção e a eliminação determina os níveis de Aβ e 

a propensão para desenvolver placas de Aβ. A via de autofagia lisossomal (ALP) 

é uma via importante para a degradação de organelas intracelulares e proteínas 

com tendência a agregados. A autofagia (“alimentação própria”), é uma via de 

degradação intracelular responsável pela digestão e reciclagem de nutrientes 

através do lisossoma. Os genes “centrais” de ALP são transcricionalmente 

regulados para baixo durante o envelhecimento normal no cérebro humano. Em 

contraste, há uma regulação positiva da transcrição da ALP nos cérebros de 

pacientes com DA. Em cérebros com DA esporádica, há uma redução nos níveis 
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de beclin-1 (uma proteína multifuncional essencial para a formação do 

autofagossomo na ALP), um aumento nos níveis de rab5 e rab7 (pequenas 

proteínas TGPase (rab) relacionadas ao ras que regulam o tráfego de vesículas 

ao longo das vias endossômicas-lisossomais), ativação anormal de 

macroautofagia (altos níveis de LC3-II) e sinalização mTOR (quinase p70 S6 

fosforilada) e acúmulo neuronal maciço de vacúolos autofágicos (AVs) e corpos 

densos lisossomais em neurites distróficas. 

[0181] Estudos neuropatológicos também revelaram 

que a patologia autofágica lisossomal no cérebro com DA contribui para a 

patogênese da DA, no entanto, os mecanismos subjacentes não são bem 

compreendidos. Alterações na ALP também foram encontradas em vários 

modelos de DA de camundongos transgênicos. A haploinsuficiência de beclin-1 

em dois modelos de camundongos DA produziu mais perturbações em seus 

lisossomos, promoveu o acúmulo intracelular e extracelular de Aβ e exacerbou 

a neurodegeneração. A perda homozigótica de neuraminidase 1 lisossomal 

(NEU1) exacerbou a patologia Aβ no modelo de DA. Em contraste, a 

superexpressão de NEU1 reduziu a patologia da DA. Todos esses resultados 

sugerem que as mudanças nos genes “centrais” de ALP ou nas proteínas dos 

lisossomas aceleram a patologia da DA. Estudos celulares sugerem que o 

sistema endossomal-lisossomal é um dos principais locais de produção de Aβ. 

No entanto, não há consenso sobre onde exatamente Aβ é produzido. O Aβ é 

gerado após a indução da macroautofagia in vitro e in vivo. O acúmulo de Aβ 

aumenta a sinalização de mTOR, enquanto a diminuição da sinalização de 

mTOR reduz os níveis de Ab, o que sugere um ciclo de feedback negativo entre 

a ativação de ALP e os níveis de Ab. Sob ativação autofágica, os vacúolos 

autofágicos tornam-se o sítio celular com a maior atividade de g-secretase. 

Presenilina 2 (PSEN2) e Nicastrina (componentes cataliticamente essenciais da 

g-secretase) estão localizados no lisossoma. Na verdade, o PSEN1 regula o pH 

lisossomal. 

[0182] O comprometimento farmacológico da função 
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lisossomal in vitro resulta em alterações na produção de Ab. Mudanças no pH 

lisossomal reduzem a secreção de Ab. Os inibidores da protease lisossomal 

reduzem a produção de fragmentos de APP amiloidogênicos. Todos esses 

estudos sugerem que a função global do lisossoma desempenha um papel 

importante no processamento normal e anormal da proteína precursora de Aβ 

(APP) e na amiloidogênese subsequente. Todas as evidências de patologia 

humana, camundongos e modelos celulares sugerem fortemente que os déficits 

na indução da autofagia ocorrem no início da doença, mas os déficits de 

eliminação lisossomal ocorrem em estágios mais avançados da doença. 

DISFUNÇÃO LISOSSOMAL EM DP 

[0183] Foi bem estabelecido em estudos post-mortem 

humanos e sistemas modelo que defeitos genéticos graves no tráfego 

endocítico, integridade lisossomal e atividade de hidrolase lisossomal são fatores 

de risco para sinucleinopatias. 

[0184] A disfunção lisossomal como um mecanismo 

patogênico na doença de Parkinson (DP) é suportada por mutações nos genes 

ATP13A2 (uma ATPase lisossomal) e VPS35 (tráfego endolisossomal) na DP 

familiar. Além disso, as variantes de baixa frequência no gene GBA (lisossomal 

hidrolase glicocerebrosidase) e o gene SMPD1 (esfingomielinase ácida 

lisossomal) aumenta o risco de DP esporádica. Uma meta-análise recente 

revelou que variantes comuns nos genes SCARB2 (proteína de membrana 

integral lisossomal tipo 2), TMEM175 (proteína transmembrana 175), CTSB 

(cisteína protease catepsina B lisossomal), ATP6V0A1 (ATPase H+ 

transportando subunidade V0 a1) e GALC (galactosilceramidase lisossomal) 

também estão associadas ao risco de DP. Marcadores lisossomais (LAMP-1, 

LAMP-2a, catepsina-D, GBA e ATP13A2) foram identificados como 

componentes de LBs em pacientes com DP esporádica. Assim, foi sugerido que 

os LBs e os neuritos de Lewy (LNs) podem semear em torno dos lisossomas 

prejudicados e crescer em tamanho pela deposição contínua de material não 

degradado derivado de lisossomas à medida que a doença progride. 
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[0185] Modelos baseados em células múltiplas têm 

convergido recentemente sobre a provável centralidade da transferência célula 

a célula de sementes proteopáticas na progressão das sinucleinopatias, embora 

questões mecanicistas permaneçam. Ainda não está claro se cepas de α-Syn 

específicas são internalizadas por meio de receptores distintos ou mecanismos 

endocíticos. A captação macropinocitótica de α-Syn por células imortalizadas e 

neurônios primários parece ser mediada por HSPGs. No entanto, o papel do HS 

na disseminação de α-Syn in vivo não foi avaliado. O processamento lisossomal 

é o destino predominante das fibrilas α-Syn internalizadas nos neurônios 

primários. Resumidamente, a perturbação farmacológica grave da função 

lisossomal causa aberrações no processamento intracelular de fibrilas α-Syn, 

concomitantemente com uma taxa aumentada de formação de inclusão via 

recrutamento de α-Syn endógeno. Os processos que regem esse recrutamento 

ainda são mal compreendidos e isso sugere que as espécies patogênicas devem 

escapar do tráfico endolisossomal. Assim, tem sido relatado que espécies 

exógenas de α-Syn resultam em vesícula endocítica e ruptura da membrana 

lisossomal, escapando assim do tráfego endocítico e degradação lisossomal. 

Uma vez no citosol, essas fibrilas ou oligômeros de α-Syn podem interagir com 

espécies solúveis e iniciar o recrutamento de α-Syn endógeno. Esses resultados 

apoiam ainda mais a ideia de que defeitos na atividade e integridade lisossomal 

podem acelerar a agregação e transmissão patológica de α-Syn. 

[0186] Acredita-se que os defeitos lisossomais 

contribuam para a agregação de novo de α-Syn e degradação autofágica 

prejudicada de agregados citosólicos maduros. 

[0187] Curiosamente, a neuroproteção em vários 

modelos de superexpressão de α-Syn in vitro e in vivo foi relatada usando 

intensificadores de autofagia dependentes de rapamicina (mTOR) ou 

independentes de mTOR em mamíferos. Da mesma forma, a expressão de 

beclin-1 mediada por vetor viral reduz os agregados de α-Syn e a patologia 

sináptica em camundongos transgênicos α-Syn. A superexpressão do fator de 
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transcrição EB (TFEB), um ativador mestre do ALP, também protege contra a 

agregação de α-Syn. No geral, esses estudos indicam que novas terapêuticas 

destinadas a restaurar a função do lisossoma na DP podem oferecer uma 

estratégia de tratamento modificadora da doença muito necessária. 

SULFATO DE HEPARANO EM DA E DP 

[0188] Proteoglicanos de sulfato de heparano 

(HSPGs) consistindo em cadeias de SH covalentemente ligadas a um núcleo de 

proteína específica são abundantes na superfície celular e moléculas 

extracelulares que interagem com um espectro de ligantes. Os HSPGs de 

membrana atuam como receptores endocíticos e sofrem endocitose constitutiva 

e também induzida por ligante. A maioria dos HSPGs e ligantes ligados são 

degradados por proteases lisossomais, exoglicosidases e sulfatases. HSPGs 

regulam a oligomerização, eliminação, endocitose e tráfego de uma variedade 

de proteínas patogênicas, incluindo Aβ, apoE, tau e α-Syn. HSPGs estão 

presentes em placas Aβ e em LBs e LNs. Foi demonstrado que os HSPGs se 

ligam ao Aβ e aceleram sua oligomerização e agregação. SH estimula 

significativamente a formação de fibrilas α-Syn in vitro. SH também medeia a 

absorção celular de Ab. HSPGs medeiam a captação macropinocitótica de 

α-Syn. A inibição farmacológica da ligação de HSPG a proteínas patogênicas e 

a redução genética da síntese de HSPG facilitam a eliminação de proteínas 

patogênicas e reduzem sua agregação. Esses achados sugerem que SH e 

HSPGs desempenham papéis importantes no metabolismo Aβ e α-Syn e na 

patogênese de DA e DP. O NAGLU codifica a N-acetil-alfa-glucosaminidase, que 

participa da degradação lisossomal do sulfato de heparano (SH). Mutações LoF 

em NAGLU causam mucopolissacaridose tipo IIIB (MPS-IIIB), também 

conhecida como síndrome de Sanfilippo B. Níveis qualitativos aumentados de 

APP de comprimento total intracelular foram relatados em cérebros de ambos os 

pacientes deficientes de NAGLU e com MPS-IIIB humanos na ausência de 

placas de Aβ. Os pacientes com MPS-IIIB exibem um aumento significativo de 

três vezes no nível de Aβ40 solúvel em comparação com cérebros de controle 

Petição 870210068118, de 27/07/2021, pág. 79/298



71/227 

normais. Os pacientes com MPS-IIIB exibem perda neuronal SN grave e 

acúmulo de α-Syn fosforilado em neurônios no córtex temporal, hipocampo e SN. 

Até o momento, não está claro se a redução na atividade de NAGLU e o acúmulo 

de HSPG resultante afetam o metabolismo de APP, a geração ou eliminação de 

Aβ ou a agregação e disseminação de α-Syn. 

INOVAÇÃO 

[0189] O objetivo do estudo aqui descrito é validar os 

achados genéticos e fornecer mais informações sobre a disfunção lisossomal na 

DA e na DP. Além disso, este estudo pode facilitar a identificação de pacientes 

com DP e DA com disfunção lisossomal determinada geneticamente, nos quais 

a restauração dessa disfunção poderia fornecer uma terapia eficaz. Os estudos 

aqui descritos são conceitualmente inovadores na avaliação sistemática e 

abrangente das consequências funcionais da variação genética associada no 

gene NAGLU com DA e DP (seção (I)). Esses estudos fornecerão uma melhor 

compreensão dos efeitos do envelhecimento e da haploinsuficiência de NAGLU 

na produção e eliminação de Aβ (seção (II)), bem como agregação de α-Syn e 

disseminação in vitro e in vivo (seção (III)). Além disso, esses estudos examinam 

cuidadosamente a patologia neuronal para determinar as consequências da 

alteração genética de NAGLU e seus efeitos na patologia Aβ e α-Syn em pontos 

finais clinicamente relevantes. Os estudos aqui descritos incorporam uma 

estrutura integrativa inovadora que acopla métodos computacionais e dados 

experimentais para validar os efeitos funcionais do gene NAGLU in vitro e in vivo. 

Ensaios baseados em células são complementados com dados bioquímicos, 

dados de RNAseq de tipos específicos de células em cérebros de camundongos, 

dados de expressão genética em todo o genoma em casos e controles de DA e 

DP humanos e dados de expressão genética em todo o genoma de modelos de 

camundongos DA correlacionados com placa Aβ. Os estudos descritos nas 

seções (II) e (III) abordam a questão de saber se a idade e a haploinsuficiência 

de NAGLU em regiões vulneráveis do cérebro afetam o processamento e o 

tráfego de APP, carga de placa Aβ e níveis de Aβ40/42 e agregação de α-Syn in 

Petição 870210068118, de 27/07/2021, pág. 80/298



72/227 

vitro e espalhamento de α-Syn in vivo. Esses estudos são possíveis com 

inovação colaborativa envolvendo investigadores com experiência em 

neurogenética, biologia lisossomal, modelos animais de DALs, fisiopatologia de 

DA e DP em modelos celulares e de camundongo. 

ABORDAGEM 

[0190] Aqui, ferramentas genômicas de última 

geração podem ser usadas para avaliar as consequências funcionais in vitro e in 

vivo da variação genética NAGLU associada ao risco de DA e DP. 

DADOS E RESULTADOS 

VARIANTES HETEROZIGOTAS EM GENES DE 

DEGRADAÇÃO DE HS LISOSSOMAL AFETAM O RISCO DE DESENVOLVER 

DA 

[0191] Análises de uma única variante e baseadas em 

genes de 45 genes lisossomais foram realizadas em duas coortes de casos 

controlados de DA. A amostra de descoberta consistia em dados de 

sequenciamento de exoma completo (WES) de 667 casos de DA não 

relacionados e 511 controles. Como esperado, a frequência alélica cumulativa 

específica do gene (cMAF) do conjunto de dados ExAC (ancestralidade europeia 

não finlandesa) foi altamente concordante (r2 = 0,96) com a cMAF dos bancos 

de dados internos de DA. A carga de variantes raras de alteração de proteína 

(cMAF) foi comparada com a carga observada nos controles e no ExAC. Para a 

maioria dos genes, houve um excesso de variação nos casos em comparação 

com os controles, mas apenas uma associação nominal foi encontrada com o 

gene SGSH (p = 4,2 x 10-3; razão de chances (OR) = 3,7, intervalo de confiança 

de 95% (Cl) 1,4 a 9,6). Quando comparado com o cMAF da amostra ExAc, o 

gene SGSH (p = 7,9 x 105; OR = 3,0, 95% Cl 1,8 a 4,9) e o gene NAGLU 

(p = 4,8 x 10-4; OR = 3,7, 95% Cl 1,4 a 9,6) passou em um limite de correção de 

teste múltiplo p <1,0 x 10-3 (0,05/50). Em seguida, a coorte do Projeto de 

Sequenciamento da Doença de Alzheimer (ADSP) (5045 casos de DA e 

4500 controles) foi usada para replicar esses achados. NAGLU foi replicado 
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(p = 3 x 103; OR = 2,3, 95% Cl 1,2 a 5,2) nesta amostra independente. Digno de 

nota é o fato de que a associação encontrada nas amostras de replicação é na 

mesma direção e de tamanho de efeito semelhante. 

NÍVEIS DE TRANSCRIÇÃO NAGLU COM IDADE, 

ESTADO DE DA E EM MODELOS DE CAMUNDONGOS DA 

[0192] Dados de RNAseq de tipos de células 

cerebrais em camundongos mostram que as transcrições de NAGLU exibem 

níveis mais elevados (~20 vezes) de expressão na microglia do que nos 

neurônios. Em amostras de cérebro humano neuropatologicamente normal, 

houve um aumento significativo nos níveis de transcrição NAGLU com a idade 

(p = 0,02) (ver, por exemplo, a Figura 1A). Os níveis de transcrição de NAGLU 

foram significativamente mais elevados em casos de DA em comparação com 

controles de mesma idade (p = 0,007) (ver, por exemplo, a Figura 1B). Os níveis 

de transcrição NAGLU também exibiram um aumento proporcional dependente 

da idade com o desenvolvimento da patologia da DA (ver, por exemplo, a Figura 

1C, painel direito) em córtices de um modelo de camundongo DA (APP, 

p.K670N/p. M671L/PSEN1, pM 146 V; hemizigótico [MET] ou homozigoto [HO] 

ver, por exemplo, a Figura 1C) em comparação com os níveis em camundongos 

do tipo selvagem (ver, por exemplo, linha preta na Figura 1C). 

VARIANTES HETEROZIGOTAS EM GENES DE 

DEGRADAÇÃO DE SH LISOSSOMAL AFETAM O RISCO DE DESENVOLVER 

DP 

[0193] A amostra de descoberta consistia em dados 

de WES de 331 casos de DP não relacionados da coorte PPMI. O cMAF 

específico do gene do conjunto de dados NFE ExAC foi altamente concordante 

com o cMAF dos bancos de dados internos de DP (r2 PPMI = 0,92; r2 interno = 

0,96). A carga de variantes raras de alteração de proteína (cMAF) foi comparada 

com a carga observada nos controles e no ExAC. Quando comparado com o 

cMAF da amostra ExAc, sete genes passaram no limite de correção de teste 

múltiplo p <1,0 x 10-3) incluindo GBA (p = 6,1 x 106; OR = 2,1; Cl = 1,3 a 3,3), 
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GNS (p = 2,5 x 105; OR = 2,4; Cl = 1,4 a 4,6) e NAGLU (p = 1,0 x 104; OR = 4,7; 

Cl = 1,5 a 8,3). Também houve tendência de HGSNAT (p = 8,1 x 103; OR = 1,8; 

Cl = 1,1 a 2,8). Em seguida, uma coorte adicional de DP (WUSTL) foi usada para 

replicar esses resultados, incluindo 490 casos de DP em que os dados foram 

obtidos usando o chip Human-Exome. Notavelmente, a associação encontrada 

na amostra de replicação está na mesma direção e o tamanho do efeito é 

semelhante; NAGLU (p = 3,6 x 107; OR = 3,6; Cl = 2,8 a 8,3) e HGSNAT (p = 9,7 

x 104; OR = 1,9; Cl = 1,4 a 3,2). 

TABELA 4 VARIANTES DELETÉRIAS PARA VALIDAÇÃO 

FUNCIONAL 

Gene Cromo
ssomo 

Localização 
(pb) 

Significância 
clínica  

Anotação consequência 
de proteína 

NAG
LU 

 
17 

40689453 -- Sentido 
trocado 

p.Ser141Thr 

40690394 -- Sentido 
trocado 

p. Asn190Ser 

40695459 Patogênica Sentido 
trocado 

p. Ala479Thr 

 

NÍVEIS DE TRANSCRIÇÃO NAGLU COM ESTADO DE 

DP 

[0194] Patologia SN e acúmulo de LB foram relatados 

em pacientes com MPS IIIB com mutações no gene NAGLU. Além disso, 

verificou-se que há uma redução nos níveis de transcrição do gene NAGLU em 

neurônios dopaminérgicos (DA) da substância nigra de pacientes com DP em 

comparação com os controles (ver, por exemplo, a Figura 2). A preparação e o 

uso de α-Syn PFFs em culturas neuronais foram otimizados anteriormente. PFFs 

α-Syn foram adicionados a neurônios corticais primários de camundongos do 

tipo selvagem em 7 dias in vitro (DIV). 7 dias após o tratamento; os neurônios 

foram fixados e corados com anticorpo específico para pSyn. Os PFFs induziram 
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o recrutamento de α-Syn expresso endogenamente em agregados anormais, 

fosforilados e insolúveis (ver, por exemplo, Figura 3A e Figura 3B). Os agregados 

de α-Syn apareceram inicialmente como pequenas inclusões pontilhadas em 

terminais pré-sinápticos e axônios (ver, por exemplo, painel inferior direito, Figura 

3A). Os agregados cresceram e se tornaram mais alongados e com aparência 

de serpentina, assemelhando-se a neuritos de Lewy (ver, por exemplo, painel 

esquerdo inferior, Figura 3A). A Figura 3B mostra que os neurônios de controle 

tratados com PBS mostraram uma banda ligeiramente acima de 15 kDa 

correspondente ao α-Syn monomérico. Várias bandas com pesos moleculares 

mais elevados apareceram em neurônios tratados com PFFs. Essas bandas 

adicionais provavelmente correspondem a oligômeros α-Syn. Esse é um sistema 

tratável in vitro para estudar os efeitos da disfunção do lisossoma na agregação 

de α-Syn. 

DISSEMINAÇÃO DA PATOLOGIA DE pSyn EM 

CAMUNDONGOS DEFICIENTES EM NAGLU 

[0195] A inoculação intraestriatal de PFFs α-Syn ou 

PBS (controle) foi realizada em seis camundongos deficientes em NAGLU e em 

seis ninhadas de tipo selvagem. Todos os camundongos sobreviveram às 

injeções e estão envelhecendo. De acordo com os dados publicados, 30 dias 

após as injeções (dpi) os animais tratados com PBS não exibiram patologia de 

pSyn (ver, por exemplo, a Figura 4A). Em contraste, camundongos de tipo 

selvagem injetados com PFF exibiram patologia pSyn ipsilateral abundante e 

muito pouca patologia pSyn contralateral (ver, por exemplo, a Figura 4B). 

[0196] Em 90 dpi, havia um gradiente de patologia de 

pSyn com intensidade mais ispilateral do que contralateral em camundongos do 

tipo selvagem injetados com PFF. Esse gradiente foi muito pronunciado no 

córtex motor e SN. Havia mais patologia simétrica na amígdala e no córtex 

somatossensorial. Surpreendentemente, camundongos com deficiência de 

NAGLU tratados com PFFs de α-Syn exibiram patologia de α-Syn no córtex pré-

frontal e ectorrinal tanto ipsilateral quanto contralateral ao local de injeção em 
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30 dpi (ver, por exemplo, a Figura 4C). Os camundongos com deficiência de 

NAGLU demonstraram ter patologia pSyn mais simétrica, o que poderia indicar 

mais disseminação para o lado contralateral do que foi observado em 

camundongos WT. Mais camundongos tratados com PFFs α-Syn estão sendo 

analisados atualmente para caracterizar ainda mais o impacto da deficiência de 

NAGLU na disseminação regional e temporal da patologia de pSyn e expandir 

esses resultados iniciais que sugerem um aumento na disseminação da 

patologia de pSyn em camundongos com deficiência de NAGLU. 

PROJETO E MÉTODOS DE PESQUISA 

(I) DETERMINAÇÃO DOS EFEITOS FUNCIONAIS DE 

VARIANTES NO GENE NAGLU 

AVALIAÇÃO DO EFEITO NOS PRODUTOS DE 

PROTEÍNA 

[0197] Está além do escopo dos estudos aqui 

descritos avaliar todas as variantes do gene NAGLU associadas à DA ou DP 

identificadas. Portanto, este estudo se concentra nas principais 3 a 5 variantes 

identificadas no gene NAGLU. As principais variantes são definidas com base na 

frequência em pacientes com DA/DP, efeito previsto na proteína por SIFT e 

Polyphen2 e pontuação de conservação GERP. Esses genes são escolhidos 

com base na força dos dados das amostras de revelação e replicação. Os efeitos 

das variantes selecionadas no gene NAGLU sobre a atividade enzimática, os 

níveis de proteína e a função do lisossoma podem ser determinados, com as 3 

variantes listadas na Tabela 4 sendo as áreas de foco. Critérios muito rigorosos 

foram usados para selecionar as variantes funcionais potenciais em NAGLU 

(uma previamente identificada como variante patogênica). No entanto, é 

importante caracterizar seus efeitos sobre os níveis de proteína e atividade 

enzimática. As células já foram imortalizadas de camundongos deficientes em 

NAGLU. As variantes descritas na Tabela 4 são transduzidas e seus efeitos na 

atividade enzimática e nos níveis de proteína podem ser determinados. O efeito 

sobre a função do lisossoma e o acúmulo de HSPGs também podem ser 

Petição 870210068118, de 27/07/2021, pág. 85/298



77/227 

determinados. As variantes selecionadas são projetadas usando mutagênese 

sítio-dirigida e subclonadas em um vetor lentiviral, conforme descrito 

anteriormente. Os vetores lentivirais são produzidos, manuseados e eliminados 

em instalações BSL2 em conformidade com a Seção III-E-1 das Diretrizes do 

NIH para Pesquisa Envolvendo Moléculas de Ácido Nucleico Recombinante ou 

Sintético. Para determinar o efeito das variantes na atividade enzimática, um 

ensaio fluorométrico é usado como descrito anteriormente para a atividade 

NAGLU. Determinou-se que as variantes afetam a função do lisossoma, 

conforme descrito anteriormente. Os níveis de HSPGs são quantificados por 

ELISA. Para garantir o rigor e reprodutibilidade, a quantificação é realizada em 

pelo menos 3 experimentos independentes com triplicatas, por observadores 

duplo-cegos. 

RESULTADOS ANTECIPADOS 

[0198] Prevê-se que as variantes NAGLU causem 

uma perda parcial da função, aumentem o HS parcialmente degradado no 

lisossoma e alterem a função ALP. Espera-se que 5 a 20% da atividade NAGLU 

residual seja detectada. No caso de as variantes selecionadas não conseguirem 

reduzir a atividade em comparação com os níveis de tipo selvagem, seu efeito 

na localização subcelular e mal dobramento são avaliados. Variantes adicionais 

associadas a DA ou DP podem ser selecionadas para serem testadas quanto 

aos efeitos na atividade enzimática. 

(ll)(A) DETERMINAR OS EFEITOS FUNCIONAIS DE 

NAGLU NO METABOLISMO DE APP. NA 3ª GERAÇÃO E NA 3ª 

DEGRADAÇÃO IN VITRO 

AVALIAÇÃO DO EFEITO NO TRÁFEGO DE APP, 

ENDOCITOSE E LOCALIZAÇÃO SUBCELULAR 

[0199] Vários estudos demonstraram que a 

endocitose de APP é essencial para sua colocalização com β e γ-secretetases 

dentro de endossomos e corpos multivesiculares na via amiloidogênica da APP. 

A diminuição do fluxo endossômico, secundária à disfunção do lisossoma, 
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resulta em aumento do tempo de trânsito dentro dessa organela, o que aumenta 

a propensão para clivagem β e γ e, portanto, geração de Aβ. Níveis aumentados 

de APP de comprimento total intracelular foram relatados em cérebros de 

pacientes com deficiência de NAGLU e Sanfilippo B na ausência de placas de 

Aβ. Para determinar se as variantes selecionadas no gene NAGLU afetam os 

níveis de estado estacionário de APP, endocitose de APP ou fluxo de APP 

aumentado nos lisossomos para degradação, a cinética de aparecimento de 

APP intracelular e os níveis de APP na superfície celular podem ser 

determinados usando um ensaio de biotinilação da superfície celular como 

publicado anteriormente. Os efeitos na meia-vida de APP de comprimento total 

são medidos por Western Blot em 0, 5, 10, 30 min sob tratamento com inibidor 

da síntese de proteínas, ciclo-heximida. Técnicas de colocalização são usadas 

para estudar o efeito na localização subcelular de APP e Sorl_1. Os níveis de 

proteína e transcrição da maquinaria de processamento de APP, incluindo 

complexo de a-secretase (ADAM 10 e ADAM17), β-secretase 1 (BACE1) e 

γ-secretase (PSEN1 e Nicastrina), são medidos por Western Blot e RT-qPCR, 

respectivamente. 

AVALIANDO O EFEITO NA GERAÇÃO DE Aβ 

[0200] Uma razão significativa de APP é direcionada 

para os lisossomas e os níveis de APP se acumulam rapidamente nas células 

na presença de inibidores da acidificação lisossomal, sugerindo que a 

degradação lisossomal conduz a proteólise de APP para impedir a formação de 

peptídeos Aβ. Os pacientes com Sanfilippo B exibem um aumento significativo 

(3 vezes) no nível de Aβ solúvel em comparação com cérebros de controle 

normais. Um aumento significativo nos níveis de oligômero Aβ foi relatado em 

cérebros de camundongos deficientes em NAGLU. Esses achados sugerem que 

o acúmulo de HS e disfunção lisossomal em camundongos e humanos com 

deficiência de NAGLU resulta em um processamento anormal de APP 

dependente de γ-secretase. Portanto, as variantes selecionadas podem ser 

avaliadas para determinar se afetam a geração de Aβ em culturas de células. A 
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cultura de neurônios primários é realizada conforme descrito anteriormente. O 

vetor lentiviral transportando variantes selecionadas e de tipo selvagem sob o 

promotor específico de neurônio (sinapsina) é usado para transduzir neurônios 

primários de camundongos com deficiência de NAGLU e hemizigóticos. 

Diferentes volumes de Lentivirus concentrados são usados para determinar o 

nível adequado de expressão nos neurônios. Os níveis de NAGLU são medidos 

por RT-qPCR e ensaio fluorométrico. As espécies de Aβ em lisados celulares e 

meios de células são detectados por ELISA em sanduíche, conforme publicado 

anteriormente. Resumidamente, os peptídeos Aβx-40 e Aβx-42 são capturados 

com anticorpos de revestimento monoclonal de camundongo HJ2 (anti-Aβ35-40) 

e HJ7.4 (anti-Aβ37-42). HJ5.1 (anti-Aβ13-28), um anticorpo biotinilado 

direcionado ao domínio central, ou HJ3.5, que direciona os aminoácidos 

N-terminais, são usados como o anticorpo de detecção, seguido por 

estreptavidina-poli-HRP-40. Fragmentos proteolíticos derivados de APP, tais 

como α e β-CTFs, e sAPPα e sARRβ são medidos por Western blot. Os níveis 

de APP de comprimento total são monitorados por Western blots, conforme 

descrito anteriormente. 

AVALIAÇÃO DO EFEITO NA DEGRADAÇÃO DE Aβ 

[0201] A micróglia se prolifera em torno das placas de 

Aβ e fagocitose material de Aβ, mas a degradação subsequente é prejudicada, 

contribuindo para o acúmulo progressivo de Aβ na DA. Não está claro por que 

as células da microglia podem absorver o Aβ fibrilar, mas não podem degradá-

lo. No entanto, as células microgiais de pacientes com DA exibem uma redução 

em beclin-1 e disfunção ALP subsequente. Além disso, o Aβ fibrilar insolúvel 

afeta o tráfego do canal de cloreto, CIC-7, para os lisossomas na microglia 

primária, o que prejudica a degradação lisossomal. No entanto, restaurar a 

acidificação do lisossoma aumenta a degradação do Aβ. Juntas, essas 

evidências sugerem que a insuficiência de ALP em células microgliais pode 

contribuir para a patogênese da DA. Os esforços de mineração de dados 

apresentados aqui revelaram que NAGLU exibe um nível mais alto de expressão 
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na célula microglial do que nos neurônios. Assim, as células microgliais primárias 

de camundongos deficientes em NAGLU e hemizigotos transduzidas com 

variantes selecionadas podem ser avaliadas quanto a se elas podem captar e 

degradar Aβ exógeno. A avaliação da absorção e degradação de Aβ é realizada 

conforme publicado anteriormente. 

AVALIAÇÃO DO EFEITO NA FUNÇÃO ALP 

[0202] Níveis aumentados de Beclin-1, p62 e LC3-II 

no coração e tecido cerebral de camundongos com deficiência de NAGLU 

sugerem uma atividade anormal do sistema de autofagia lisossomal com um 

acúmulo de autofagossomos. Os neurônios de camundongos NAGLU 

hemizigóticos podem ser avaliados quanto a se eles exibem disfunção de ALP e 

se essas alterações são aumentadas pelas variantes selecionadas. 

[0203] Western blots de LC3 e p62 são usados como 

indicadores indiretos de ativação de macroautofagia. O fluxo de autofagia é 

avaliado pela quantidade de LC3-II presente nas células na ausência ou 

presença de ativadores do sistema de autofagia (Rapamicina e Torin1), 

inibidores de autofagia (Bafilomicina A1), agentes lisosomotrópicos (cloroquina, 

cloreto de amônio) e E64/Leupeptina conforme publicado anteriormente. Isso é 

complementado por imagens de células vivas usando o marcador 

mCherry-GFP-LC3. A fusão autofagossomo-lisossoma pode ser avaliada 

adicionalmente por colocalização de LC3 e LAMP1. O Lysotracker é usado para 

quantificar o número de compartimentos ácidos por célula. A ativação do TFEB 

é avaliada por sua localização nuclear. RT-qPCR é usado para medir as 

mudanças nos níveis de transcrição de transcrições de mRNA reguladas por 

TFEB (SQSTM1/p62, MAP1LC3B e LAMP2). Para garantir o rigor e 

reprodutibilidade: Os investigadores não conhecem o genótipo durante as etapas 

de quantificação e análise. Para cada experiência, os dados obtidos são 

calculados em média dentro de cada um dos grupos descritos. As experiências 

são realizadas em triplicado com pelo menos duas preparações geradas 

independentemente por genótipo. Diferenças estatisticamente significativas são 
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testadas para o uso de ANOVA de duas vias e testes post-hoc apropriados para 

determinar se cada marcador ou análise funcional está associada com NAGLU 

versus controle. 

GERAÇÃO DE VETORES AAV2/9-PHP.B 

[0204] NAGLU de tipo selvagem e a variante mais 

deletéria são subclonadas no vetor AAV2/9-PHP.B. AAV2/9-PHP.B transfere 

genes por todo o sistema nervoso central (SNC) com uma eficiência que é pelo 

menos 40 vezes maior do que AAV9 e transduz a maioria dos astrócitos e 

neurônios em várias regiões do SNC. Os estoques de vetores AAV2/9 de alta 

titulação foram obtidos na instalação de UNC Viral Vector Core. Os estoques de 

vetores AAV são diluídos para 1012 vg/ml em solução de Ringer com lactato 

para todos os experimentos descritos neste projeto. 

RESULTADOS ANTECIPADOS 

[0205] Prevê-se que haja um efeito de dosagem do 

gene NAGLU no tráfego de APP, metabolismo de APP, geração de Aβ ou 

degradação de Aβ. Além disso, espera-se que os experimentos aqui descritos 

permitam a avaliação dos efeitos de variantes selecionadas no gene NAGLU na 

sobrevivência de neurônios e células da micróglia. Alternativamente, neurônios 

primários de camundongos transgênicos 5XFAD ou células N2A695 poderiam 

ser usados e transduzidos com variantes selecionadas no gene NAGLU, e o 

efeito na geração de Aβ avaliado. A próxima etapa após a identificação de 

variantes no gene NAGLU que afetam o risco e a patogênese da DA in vitro é 

aproveitar o progresso na geração de células-tronco pluripotentes induzidas 

(iPScs) diretamente de fibroblastos humanos e em métodos de edição de 

genoma. 

[0206] Os neurônios derivados de iPSc ou células 

gliais de pacientes com DA portando variantes no gene NAGLU podem ser 

usados para comparar o efeito de tais variantes no metabolismo de APP em 

comparação com células corrigidas por CRISPr isogênicas. Combinando os 

resultados deste exemplo e a disponibilidade de um ensaio fluorométrico para a 
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atividade NAGLU, pode-se rastrear o líquido cefalorraquidiano (LCR), plasma, 

soro ou tecido cerebral de casos de DA e controles para detectar defeitos 

específicos que podem ser usados como biomarcadores para DA. 

(ll)(B) DETERMINAR OS EFEITOS FUNCIONAIS DA 

HAPLOINSUFICIÊNCIA DE NAGLU NO DESENVOLVIMENTO DA 

PATOLOGIA DA DA EM CAMUNDONGOS IDOSOS 

[0207] Embora as consequências 

neurodegenerativas da perda total de função de NAGLU em camundongos e 

humanos tenham sido caracterizadas, muito pouco se sabe sobre as 

consequências de longo prazo de uma única cópia desse gene 

(haploinsuficiência). Sempre se presumiu que camundongos hemizigotos e 

humanos são normais. 

[0208] No entanto, recentemente foi demonstrado que 

a haploinsuficiência em genes lisossomais resulta em anormalidades 

metabólicas significativas em humanos e camundongos. A hipótese aqui é que 

a patologia da DA se desenvolve a partir de formas mais brandas de disfunção 

de ALP hereditária e que seu surgimento pode exigir comprometimentos 

adicionais de ALP relacionados à idade. Os desfechos primários são os níveis 

de Aβ medidos aos 4 meses de idade (antes da deposição da placa) e a carga 

da placa aos 8 meses de idade na presença de mutações causadoras de FAD 

em camundongos. Os efeitos sobre os níveis de Aβ são os desfechos primários 

em camundongos hemizigóticos NAGLU de 24 meses de idade que expressam 

a variante NAGLU mais deletéria associada à DA. 

EFEITOS EM UM MODELO DE CAMUNDONGO DA 

PATOLOGIA DA DA 

[0209] A perda total da função da proteína NAGLU em 

pacientes humanos com doença de Sanfilippo B resulta em um aumento 

significativo de três vezes no nível de Aβ40 solúvel em comparação com 

cérebros de controle normais. Os níveis de transcrição de NAGLU exibiram um 

aumento proporcional dependente da idade com o desenvolvimento de patologia 
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de DA no córtex de um modelo de camundongo com DA (ver, por exemplo, a 

Figura 1C). Como em camundongos transgênicos DA, o declínio cognitivo em 

humanos não é proporcional à carga de placa de Aβ, mas se correlaciona com 

espécies de Aβ solúveis. Dados os dados de Pacientes Sanfilippo B humanos e 

camundongos com deficiência de NAGLU suportando um papel desses genes 

na geração de Aβ intracelular, pode ser determinado se o comprometimento leve 

do lisossoma (hemizigosidade em NAGLU) acelera a geração de Aβ em um 

modelo de camundongo bem caracterizado de mutações da doença de 

Alzheimer familiar (FAD) portadoras de DA que favorecem a geração de Aβ. 

Camundongos com deficiência de NAGLU exibem acúmulo de HS altamente 

sulfatados no cérebro, neuroinflamação, lisossomas aumentados em ambos os 

neurônios e microglia e redução de proteínas sinápticas em ~4mo seguido por 

ritmo circadiano alterado, déficits de audição e visão e, em camundongos mais 

velhos (>8mo), perda de células de Purkinje e coordenação motora prejudicada. 

A média de vida dos camundongos deficientes em NAGLU é de 

aproximadamente 12 meses de idade. O modelo 5XFAD é um modelo de 

deposição Aβ muito agressivo que desenvolve Aβ42 intraneuronal ao 1,5 mês, 

placas aos 2 meses, perda de marcadores sinápticos e déficits de memória aos 

4 meses e perda de neurônios aos 9 meses de idade. O desenvolvimento de 

placas é acompanhado por gliose reativa. Para verificar ainda se a 

haploinsuficiência de NAGLU exacerba um processo amiloidogênico existente, 

camundongos NAGLU são cruzados com camundongos transgênicos 5XFAD. 

Os camundongos NAGLU e 5XFAD são congênicos no fundo C57BI/6. O efeito 

da variante NAGLU mais deletéria (descrita na seção (I)) e a dosagem do gene 

de NAGLU na carga da placa Aβ é determinada por histologia e níveis de 

Aβ40/Aβ42 por ELISA sanduíche em 4 e 8 meses, conforme descrito 

anteriormente. O metabolismo de APP é avaliado medindo-se os CTFs de APP 

por Western blot. Quatro meses é um ponto de tempo inicial para a deposição 

de placas de Aβ em camundongos 5XFAD, a fim de detectar se o acúmulo de 

Aβ começa mais cedo, enquanto oito meses representa o estágio final, quando 
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as placas de Aβ são abundantes. 

RANDOMIZAÇÃO, VARIÁVEIS BIOLÓGICAS E 

TAMANHO DA AMOSTRA 

[0210] Cálculos de tamanho de amostra indicam que 

pelo menos n = 10 camundongos/grupo são necessários para detectar um 

aumento de 40% na carga de placa (SD = 20%, a = 5%) e Aβ40 solúvel em 

detergente e insolúvel e Aβ42 com poder de 80%. Vinte (20) camundongos com 

deficiência de NAGLU e 20 camundongos hemizigóticos NAGLU cruzados com 

5XFAD são injetados com a variante NAGLU mais deletéria usando 

AAV2/9-PHP.B no nascimento. Além disso, 20 camundongos com deficiência de 

NAGLU, 20 camundongos hemizigóticos NAGLU cruzados com 5XFAD e 

20 camundongos 5XFAD adicionais (para controle para fundo genético) aos 4 e 

8 meses de idade são coletados para estudos histológicos e bioquímicos. Como 

as fêmeas geralmente têm maior acúmulo de Aβ do que os machos, cada grupo 

consiste em 10 machos e 10 fêmeas da mesma ninhada (n = 20). Uma vez que 

os animais experimentais são gerados para cada experimento, um membro 

independente do laboratório atribui aleatoriamente um número para cada animal. 

Portanto, o pesquisador mais associado ao estudo não tem conhecimento do 

genótipo e do regime de tratamento, garantindo um experimento imparcial. As 

amostras para análises bioquímicas e histológicas retêm os mesmos números 

atribuídos aleatoriamente. As variáveis biológicas são reduzidas ao mínimo 

usando animais congênicos e o mesmo lote de reagentes em um experimento. 

EFEITOS DA HAPLOINSUFICIÊNCIA NAGLU EM 

CAMUNDONGOS IDOSOS 

[0211] A patologia da DA (por exemplo, placa Aβ) 

geralmente depende da idade. No entanto, estudos publicados não abordaram 

a interação entre idade e disfunção de ALP. A maioria dos estudos que avaliam 

o papel do ALP na DA in vivo tem usado uma abordagem farmacológica ou 

ausência total de genes de ALP e desfechos de curto prazo. Um aumento de 

oligômeros Aβ foi relatado em cérebros de camundongos com 10 meses de 
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idade com deficiência de NAGLU. Conforme descrito neste documento, uma 

abordagem genética pode ser empregada para a redução dos níveis endógenos 

de NAGLU e uma pesquisa patológica quantitativa do efeito do 

comprometimento crônico hereditário do lisossoma em fenótipos relevantes para 

DA envolvendo Aβ pode ser realizada. Os resultados mostraram que há um 

aumento altamente significativo nos níveis de transcrição NAGLU com a idade 

em amostras normais de cérebro humano (ver, por exemplo, a Figura 1A). Além 

disso, os níveis de transcrição NAGLU foram significativamente mais elevados 

em casos de DA em comparação com controles de mesma idade (ver, por 

exemplo, a Figura 1B). Esses resultados sugerem que uma resposta 

compensatória às proteínas agregadas do NAGLU pode fazer parte do processo 

normal de envelhecimento. A elevação anormal encontrada em modelos de DA 

sugere que eles estão tentando controlar os níveis anormais de Aβ. Portanto, a 

haploinsuficiência em NAGLU pode exacerbar os fenótipos relacionados à DA 

em camundongos idosos. 

TAMANHO DA AMOSTRA 

[0212] Os cálculos do tamanho da amostra indicam 

que pelo menos n=15 camundongos/grupo são necessários para detectar um 

aumento de 20% em Aβ40 solúvel em detergente e insolúvel e Aβ42 com poder 

de 80%. Quinze (15) camundongos deficientes em NAGLU, 15 camundongos 

hemizigóticos NAGLU e 15 camundongos de tipo selvagem são injetados com a 

variante NAGLU mais deletéria usando AAV2/9-PHP.B no dia 1-2 pós-natal. Os 

camundongos podem se recuperar e viver até pelo menos 12 meses de idade. 

Camundongos moribundos são anestesiados e sacrificados para coletar os 

estudos bioquímicos do cérebro, como os níveis de Aβ40 e Aβ42 solúvel em 

detergente e insolúvel. 

QUANTIFICAÇÃO DE placa Aβ E GERAÇÃO DE Aβ 

[0213] Seções fixas do cérebro congeladas (50 µm) 

são coradas em uma sub-coorte de camundongos com X-34 e imunocoradas 

com anticorpos HJ3.4 (anti-Aβ) para quantificar a carga da placa (expressa como 

Petição 870210068118, de 27/07/2021, pág. 94/298



86/227 

% da área). Os níveis de Aβ em homogenatos de tecido cerebral do hemisfério 

contralateral são fracionados em frações solúveis (PBS) e insolúveis (guanidina 

a 5M) e quantificados usando ELISAs. Os efeitos nas máquinas de 

processamento de APP são avaliados. 

MARCADORES SINÁPTICOS 

[0214] A perda sináptica é um achado comum em 

humanos e modelos de camundongos com DA. Pode ser avaliado se a 

haploinsuficiência de NAGLU acelera a perda sináptica em camundongos 

5XFAD por Western Blot usando anticorpos contra marcadores pré-sinápticos: 

SNAP-25, proteína de membrana associada à vesícula 2, sintaxina 1 e 

sinaptofisina, conforme publicado anteriormente. 

MICRODIÁLISE DE Aβ IN VIVO 

[0215] Aβ tem uma meia-vida relativamente curta no 

cérebro, com ~1 a 2 horas no líquido intersticial de camundongo (ISF) e ~8 horas 

no líquido cefalorraquidiano (LCR) humano. Para investigar o efeito de NAGLU 

na geração e eliminação de Aβ, a microdiálise in vivo é usada para avaliar 

dinamicamente o metabolismo de ISF Aβ no hipocampo de 5XFDA/NAGLU (+/-); 

Camundongos 5XFDA/NAGLU (-/-) e 5XFAD ninhadas injetadas com AW2/9 ou 

PBS aos 3 a 4 meses de idade. Para avaliar os níveis de ISF Aβ ao longo do 

tempo no hipocampo de camundongos acordados, a microdiálise in vivo em 

movimento livre é realizada conforme descrito anteriormente. Resumidamente, 

sob anestesia com isoflurano, uma cânula guia é implantada estereotaxicamente 

acima do hipocampo (3,1 mm atrás do bregma, 2,5 mm lateral à linha média e 

1,2 mm abaixo da dura-máter em um ângulo de 12°). Uma sonda de microdiálise 

é inserida através da cânula-guia no cérebro. O CSF artificial é usado como 

tampão de perfusão de microdiálise. Amostras de microdiálise são coletadas a 

cada 60 a 90 min e são avaliadas para Aβ40 ou Aβ42 por ELISAs. A 

concentração média de Aβ ao longo de 6 horas é definida como concentração 

basal de ISF Aβ. Para cada animal, todas as concentrações de Aβ são 

normalizadas para a concentração de Aβ basal para aquele camundongo. Após 
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a concentração basal ser determinada, os camundongos são administrados com 

um inibidor da γ-secretase permeável ao sangue no cérebro (LY411575, 3 mg/kg 

por via subcutânea) para bloquear rapidamente a produção de Aβ. 

[0216] Amostras de microdiálise são coletadas a cada 

60 minutos durante 6 horas e, em seguida, testadas para Aβ40 por ELISA. A 

meia-vida de ISF Aβ é calculada com base na inclinação do gráfico 

semilogarítmico da % de mudança em Aβ em função do tempo. Apenas os 

valores de Aβ que estão continuamente diminuindo são incluídos na análise de 

meia-vida. Com base na análise de potência, n = 10 camundongos/grupo 

detectam uma redução de 30% nos níveis de ISF Aβ e taxa de eliminação. (5 

grupos x 10 = 50 camundongos; igual número de machos e fêmeas) 

DISFUNÇÃO DE ALP 

[0217] Seções do cérebro de deficiência de NAGLU, 

NAGLU hemizigótico e NAGLU hemizigótico cruzado com camundongos 5XFAD 

são imunocoradas com anticorpos anti-LAMP1, LC3 e p62, como descrito acima. 

EFEITO NA DISTROFIA NEURÍTICA E GLIOSE REATIVA 

[0218] Os estudos anteriores do inventor 

demonstraram que camundongos com deficiência de NAGLU apresentam 

aumento da astrogliose. Portanto, em estudos paralelos, as seções do cérebro 

são coradas com anticorpos anti-CD11b e anti-GFAP para examinar o impacto 

de uma única cópia dos genes selecionados na gliose reativa. Seções cerebrais 

congeladas fixas são imunocoradas com anticorpos reticulon-3 (RTN-3) (RTN-3 

se acumula seletivamente em neurites distróficas) para quantificar neurites 

distróficas como foi feito anteriormente. 

RESULTADOS ANTECIPADOS 

[0219] Prevê-se que camundongos hemizigóticos 

para o gene NAGLU aceleram e pioram a carga da placa de Aβ em 

camundongos 5XFAD. Espera-se que a haploinsuficiência de NAGLU afete o 

metabolismo de APP e a geração de Aβ em camundongos idosos, aumentando 

subsequentemente a perda sináptica e a gliose reativa sem a geração de placa 
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de Aβ. Se alterações no metabolismo de APP e geração de Aβ não forem 

encontradas nos cérebros de camundongos hemizigóticos, o transcrito de 

NAGLU pode ser derrubado em camundongos transgênicos 5XFAD recém-

nascidos pela injeção de vetores AAV2/9 portando shRNA/RNAi validado contra 

eles. A tecnologia CRISPr pode ser usada para gerar camundongos knock-in das 

variantes em genes selecionados com o efeito mais forte em ensaios in vitro. 

Para estender as descobertas nos camundongos NAGLU, a mesma abordagem 

pode ser aplicada às outras enzimas lisossomais que degradam SH para as 

quais existem modelos de camundongos disponíveis (por exemplo, 

N-sulfoglucosamina sulfo-hidrolase [SGSH (Jax 003780)]). 

(III) DETERMINAR O EFEITO DE NAGLU NA 

AGREGAÇÃO DE Α-SVN IN VITRO E NA DISSEMINAÇÃO DE α-Syn IN VIVO 

[0220] Determinação do efeito funcional de NAGLU 

na captação, tráfego, agregação e eliminação de a-Sinucleína in vitro 

[0221] A captação macropinocitótica de α-Syn por 

células imortalizadas e neurônios primários parece ser mediada por HSPGs. 

Além disso, o SH estimula significativamente a formação de fibrilas α-Syn in vitro. 

Um modelo bem caracterizado de agregação de α-Syn foi desenvolvido em 

neurônios em cultura. Neste modelo, PFFs geradas a partir de α-Syn 

recombinante são adicionados diretamente aos neurônios primários e são 

endocitados pelo neurônio. Esses PFFs induzem o recrutamento de 

endogenamente expresso α-Syn em agregados anormais, fosforilados, 

insolúveis e ubiquitinados. A formação desses agregados a partir de α-Syn 

endógeno em neurônios primários derivados de camundongos de tipo selvagem 

não transgênicos in vitro segue uma fase de latência de 2 a 3 dias, seguida pela 

formação em axônios por 4 a 7 dias, disseminada para compartimentos 

somatodendríticos pelos 7 a 10 dias e morte do neurônio ~14 dias após a adição 

de PFF. Os efeitos de NAGLU na absorção, tráfego, agregação e eliminação de 

fibrilas α-Syn podem ser determinados usando este modelo bem caracterizado. 

Também pode ser determinado se há alguma alteração na eliminação de α-Syn 
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endógeno em neurônios primários do hipocampo de camundongos com 

deficiência de NAGLU e hemizigotos transduzidos com a variante NAGLU mais 

deletéria. A taxa e o nível de agregados de α-Syn (inclusões) em neurônios 

primários de camundongos com deficiência de NAGLU após o tratamento com 

PFFs de α-Syn (ver, por exemplo, a Figura 2) podem ser determinados. 

Finalmente, pode ser determinado se a substituição da enzima recombinante 

pode resgatar PFFs α-Syn em neurônios de camundongos com deficiência de 

NAGLU. 

GERAÇÃO DE PFFs α-Syn 

[0222] α-Syn monomérico recombinante é preparado 

a partir de bactérias e purificado sequencialmente por exclusão de tamanho e 

cromatografia de troca iônica de acordo com protocolos previamente 

estabelecidos. As formas fibrilares de α-Syn são preparadas por agitação do 

monômero recombinante a 37 °C por -72 a 120 horas seguido por seleção de 

tamanho usando dispositivos de filtro centrífugo com parâmetros de corte de 

peso molecular especificados. As condições para geração de PFFs já foram 

otimizadas. As PFFs são diluídas em NaCI tamponado com Tris e adicionadas 

aos neurônios primários em cultura após 5-10 DIV. As transduções e semeadura 

de PFF são confirmadas por imunofluorescência ou extração sequencial e 

imunoblotting 4 a 7 dias após a exposição. Agregados anormais de α-Syn 

derivados de α-Syn endógeno são detectados via imunofluorescência com 

anticorpo anti-pSyn (Ser129), clone 81A (Biolegend, MMS-5091) e por Western 

blot. As PFFs α-Syn são produzidas, manuseadas e eliminadas nas instalações 

BSL2. 

TRÁFEGO, ENDOCITOSE E LOCALIZAÇÃO 

SUBCELULAR DE PFFS α-Syn 

[0223] O processamento lisossomal é o destino 

predominante das fibrilas α-Syn endocitadas em neurônios primários. Os 

neurônios tratados com PFF são cocorados com marcadores pré-sinápticos 

(CSPα), endocíticos (EEA1), autofagossomo (Rab7) e lisossoma (LAMP1) para 
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determinar se há mudanças no tráfego de agregados α-Syn na via 

endolisossomal. 

AVALIAÇÃO DO EFEITO NA FUNÇÃO ALP 

[0224] Os agregados α-Syn prejudicam a 

macroautofagia geral, reduzindo a depuração de autofagossomo. Portanto, pode 

ser determinado se a modulação farmacológica da via da autofagia melhora a 

eliminação de α-Syn. 

AVALIAÇÃO DO EFEITO NA AUTOFAGIA MEDIADA POR 

CHAPERONA (CMA) 

[0225] A α-Syn é degradada pela autofagia mediada 

por chaperona (CMA) e mutantes α-Syn propensos à agregação bloqueiam 

CMA. Portanto, os níveis de proteína LAMP2A e HSP70 são verificados para ver 

se eles são afetados em células tratadas com PFF. Os neurônios tratados com 

PFF são tratados com um ativador CMA; os níveis de AR7 (antagonista 

específico do receptor de ácido retinoico alfa) e de α-Syn são determinados em 

lisados celulares e meio condicionado. 

EFEITO NA INTEGRIDADE DA MEMBRANA 

ENDOCÍTICA E LISOSSOMAL 

[0226] PFFs α-Syn induzem ruptura de vesícula e 

lisossoma após endocitose. Essas vesículas rompidas são positivas para EEA1, 

LC3 e galactina-3. Pode ser determinado se PFFs α-Syn afetam a integridade 

da membrana lisossomal por coloração Gal-3 e LC3. 

EXPERIMENTOS DE RESGATE COM REPOSIÇÃO 

ENZIMÁTICA 

[0227] NAGLU recombinante é adicionado antes, 

durante e após a exposição a PFFs aSyn na presença ou ausência de um inibidor 

de captação/ligação (Manose-e-fosfato: M3655, Sigma) e o efeito na agregação 

de PFFs α-Syn é testado. Já existe NAGLU recombinante suficiente para 

adicionar aos neurônios deficientes in vitro. 

RESULTADOS ANTECIPADOS 
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[0228] Prevê-se que um efeito de dosagem gênica de 

NAGLU na captação, tráfego e agregação de PFFs α-Syn in vitro e enzima 

recombinante pode resgatar esses efeitos. As células com deficiência de NAGLU 

acumulam HS e HSPG na membrana celular e no sistema endolisossômico. 

Assim, um aumento na captação de α-Syn PFFs é antecipado, seguido pela 

ruptura das vesículas endocíticas e das membranas dos lisossomas, o que 

aumentará os níveis citosólicos e o recrutamento de α-Syn endógeno. Os vetores 

lentivirais poderiam ser gerados e os mutantes α-Syn propensos à agregação 

poderiam ser superexpressos em neurônios primários de camundongos com 

deficiência de NAGLU e hemizigóticos e a taxa de agregação e degradação 

avaliada. Alternativamente, neurônios primários de superexpressão de 

camundongos transgênicos A53T α-Syn humanos poderiam ser usados, e eles 

poderiam ser transduzidos com variantes selecionadas no gene NAGLU e o 

efeito em α-Syn subsequentemente testado. Neurônios derivados de iPSc de 

pacientes com DP portadores de variantes no gene NAGLU também podem ser 

usados para comparar o efeito de tais variantes no processamento de α-Syn em 

comparação com células corrigidas por CRISPr isogênicas. 

DETERMINAR OS EFEITOS DE NAGLU NA 

PROPAGAÇÃO DE α-Syn IN VIVO 

[0229] O acúmulo de dados experimentais indica que 

a transmissão de célula a célula de α-Syn segue um princípio de semeadura 

semelhante ao observado para a proteína príon. A injeção intracerebral de 

extratos cerebrais (extratos cerebrais derivados de autópsia de casos de doença 

do corpo de Lewy) contendo α-Syn agregado em camundongos jovens (~3 a 

4 meses de idade) com superexpressão de A53T α-Syn humano estimula a 

formação de lesões de pSyn no hospedeiro, observada logo 30 dias após as 

injeções (dpi); em ~0 dpi, o pSyn é generalizado e abundante em regiões do 

cérebro anatomicamente ligadas, sugerindo um paralelo com a disseminação 

aparente de depósitos de α-Syn observada em casos de DP em humanos. Por 

volta de 100 dpi, os ratos desenvolvem disfunção motora e morte prematura 
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(~126 dpi) em comparação com camundongos não injetados. As injeções 

intracerebrais de PFFs α-Syn sintéticas (humanas ou de camundongo) também 

induziram patologia semelhante a LB e degeneração neuronal em camundongos 

hospedeiros não transgênicos (tipo selvagem) (ver, por exemplo, a Figura 4B). 

Aproximadamente, 50% dos camundongos do tipo selvagem injetados com pSyn 

insolúvel de demência com cérebros LB desenvolveram a patologia de pSyn. Em 

contraste, a eficiência da indução da patologia de pSyn por PFFs α-Syn humana 

e de camundongo é de 90% e 100%, respectivamente. Em 30 dpi, as 

acumulações do tipo LB pSyn-positivas foram exclusivamente ipsilaterais ao 

local da injeção (ver, por exemplo, as Figuras 4B e 4C). A patologia LB/LN nas 

regiões ipsilaterais afetadas, mas também no neocórtex contralateral, mostrou 

imunorreatividade de pSyn acentuadamente aumentada em camundongos 

examinados a 90 e 180 dpi., SN pars compacta (SNpc) a patologia α-Syn 

desenvolvida progressivamente após a injeção de PFFs, evoluindo de 

acumulações citoplasmáticas pálidas em 30 dpi para densas inclusões 

perinucleares do tipo LB por 90 e 180 dpi, particularmente entre populações 

ventromediais de SNpc. Há uma diminuição concomitante de neurônios 

dopaminérgicos (DA) SNpc em 15 e 35% em 90 e 180 dpi, respectivamente, 

sugerindo que os LBs/LNs se formam antes da perda do neurônio SNpc DA. 

Logo, a propagação de LBs/LNs é dependente da conectividade e o acúmulo de 

α-Syn patológico parece estar a montante e diretamente ligado à perda de 

neurônios SNpc DA. Este modelo in vivo de injeções intraestriatal de α-Syn PFFs 

recapitula o acúmulo de patologia LB/LN intracelular, perda seletiva de neurônios 

SNpc DA e coordenação motora prejudicada. LBs e LNs contêm HSPGs. No 

entanto, o papel do HS na disseminação de α-Syn in vivo não foi avaliado. Até o 

momento, não está claro se a redução na atividade de NAGLU e o acúmulo de 

HSPG resultante afetam a agregação e disseminação de α-Syn. Conforme 

descrito neste documento, camundongos com deficiência de NAGLU e 

hemizigóticos que expressam a variante NAGLU mais deletéria associada com 

DP podem ser usados para testar se o acúmulo de HS e HSPG afeta a 
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agregação de α-Syn, espalhando e acelera a doença in vivo. 

INOCULAÇÃO INTRAESTRIATAL DE PFFs α-Syn 

[0230] PFFs a-Syn são preparadas como descrito 

acima. A inoculação intraestriatal de α-Syn PFFs é realizada em camundongos 

deficientes de NAGLU e hemizigotos injetados com a variante NAGLU mais 

deletéria usando AAV2/9-PHP.B no nascimento e camundongos com deficiência 

de NAGLU, camundongos hemizigóticos e doze camundongos de tipo selvagem. 

A propagação de agregados de pSyn é quantificada e se PFFs α-Syn afetam a 

vida útil de camundongos NAGLU é avaliada. Camundongos do tipo selvagem, 

com deficiência de NAGLU ou hemizigóticos de 3 a 4 meses de idade são 

injetados unilateralmente no estriado dorsal (0,2 mm A/P, 2,0 mm M/l em relação 

ao Bregma, 3,2 mm abaixo da superfície do crânio) com uma única inoculação 

de PFFs αSyn de camundongo (ou PBS ou monômero αSyn como controle). Os 

camundongos podem se recuperar e envelhecer até 30, 90 ou 180 dias após a 

injeção, momento em que os cérebros são colhidos e processados para imuno-

histoquímica com um anticorpo anti-pSyn (Ser129). A coloração de colocalização 

de pSyn é realizada usando anti-ubiquitina e HSP90. Com base na análise de 

potência, n = 12 camundongos/grupo detecta um aumento de 30% nos níveis de 

pSyn. (5 grupos x 12 = 60 camundongos) 

QUANTIFICAÇÃO αSyn E pSyn 

[0231] Córtex, hipocampo, corpo estriado e tronco 

cerebral são dissecados do hemi-cérebro de cada animal e αSyn insolúvel é 

isolada por extração sequencial de detergente seguida por ELISA e Western Blot 

conforme publicado anteriormente, usando anti-Sinucleína-1/Clone 42 (BD 

Biosciences) e anti-pSyn 81A (biolegend) como anticorpos de captura. 

[0232] A análise de imunotransferência de estrias ipsi 

e contralaterais de animais tratados com PFF e PBS é realizada usando 

anticorpos contra tirosina hidroxilase (TH) e transportador de dopamina (DAT) 

como publicado anteriormente. A atrofia cerebral e a perda de neurônios no SN 

são avaliadas e a imuno-histoquímica para marcadores de lesão e inflamação 
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(por exemplo, GFAP, Iba-1) é realizada conforme descrito acima. 

[0233] O tempo de vida é comparado entre animais 

tratados com PFF e PBS/com deficiência de NAGLU. Os testes de rotarod e 

resistência de agarre (wire hang) são conhecidos por serem os mais sensíveis 

para detectar deficiência motora em camundongos do tipo selvagem 6 meses 

após as injeções de PFFs α-Syn. O uso dos testes comportamentais de rotarod 

e resistência de agarre (wire hang) foi publicado anteriormente em modelos de 

camundongos e os designs experimentais apropriados e ferramentas estatísticas 

(ANOVA com análises post-hoc para comparações de grupos múltiplos e teste t 

de Student para comparações de pares) são conhecidos. A análise da marcha é 

realizada em animais tratados com PFF e PBS. Foi mostrado anteriormente que 

a análise da marcha é muito sensível à captura de sinais “parecidos com 

parkinsonianos” em um modelo de camundongo de DAL. 

[0234] No que diz respeito ao desempenho nos 

ensaios rotarod e wire-hang, para comparações entre cinco grupos de cada vez, 

quando animais normais executam a 60 se animais com deficiência de NAGLU 

executam em 0 s (40 semanas), e um desvio padrão de 30 s, o tamanho do efeito 

é 0,89. Com um tamanho de efeito de 0,89, a = 0,05 e potência = 0,95, 6 animais 

são necessários para ser capaz de detectar uma diferença significativa entre os 

grupos. Com relação ao tempo de vida, para comparações entre cinco grupos 

com animais normais e hemizigóticos tendo um tempo de vida mediano de ~730 

dias e com deficiência de NAGLU de ~322 dias e o desvio padrão sendo 20 d, o 

tamanho do efeito é 5,51. Com um tamanho de efeito de 5,51, a = 0,05 e 

potência = 0,95, apenas 2 a 3 animais são necessários para ser capaz de 

detectar uma diferença significativa entre os grupos. Os estudos de 

comportamento e tempo de vida são suficientemente potentes, uma vez que são 

usados 10 a 12 camundongos/grupo. 

RESULTADOS ANTECIPADOS 

[0235] Espera-se que as injeções de PFFs α-Syn 

aceleram o fenótipo de camundongos com deficiência de NAGLU, aumentando 
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a gliose, neurodegeneração, piorando o comprometimento motor e encurtando 

a expectativa de vida. Camundongos NAGLU hemizigóticos pioram a 

propagação da patologia pSyn. Alternativamente, os vetores AAV2/9 

transportando as mutações α-Syn podem ser gerados e injetados 

estereotaxicamente no estriado de camundongos jovens com deficiência de 

NAGLU ou os camundongos A53T α-Syn humanos superexpressando podem 

ser cruzados em camundongos com deficiência de NAGLU e alterações na 

patologia pSyn, progressão da doença e tempo de vida avaliados. A mesma 

abordagem pode ser aplicada aos camundongos deficientes em SGSH. 

EXEMPLO 2: INVESTIGAÇÃO DA VARIAÇÃO GENÉTICA 

SUBJACENTES À DOENÇA DE ALZHEIMER (DA) E DEPENDENTE DE IDADE 

NA DECLÍNIA ASSOCIADA ÀVIA DE AUTOFAGIA LISOSSOMAL (ALP) 

[0236] Este exemplo descreve a identificação da 

variação genética que está subjacente à disfunção da via de autofagia lisossomal 

(ALP) envolvida na patogênese da doença de Alzheimer (DA). 

[0237] Embora vários estudos in vitro e in vivo 

sugiram que a disfunção da via autofágica do lisossoma (ALP) contribua para a 

patogênese da DA, a variação genética subjacente ao declínio dependente da 

idade e associado à DA na função ALP não é bem compreendida. Variantes 

funcionais raras em genes causadores de DA e múltiplos genes de risco de DA 

causam disfunção de ALP. Estudos em genes ALP únicos em populações 

isoladas apóiam a sobreposição genética entre DA e distúrbios de 

armazenamento lisossomal (DAL). No entanto, uma avaliação sistemática e 

abrangente da contribuição da variação genética dentro da população geral de 

cada gene na ALP para o risco de desenvolver DA e seu papel na patogênese 

de DA não foi concluída. Para abordar essa lacuna no conhecimento atual, os 

estudos aqui descritos podem identificar e priorizar variantes funcionais raras 

com grande tamanho de efeito em genes da ALP que estão associados ao risco 

de desenvolver DA. Conforme descrito neste documento, uma estrutura 

integrativa de acoplamento de métodos computacionais e dados experimentais 
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pode ser usada para validar o efeito funcional de genes ALP selecionados tanto 

in vitro quanto in vivo. Em primeiro lugar, a carga de variantes funcionais raras 

em cada gene da ALP de 33350 controles europeus não finlandeses é 

comparada com 2000 casos de DA e 3000 controles. Os resultados em amostras 

independentes adicionais, incluindo 2000 casos de DA e 2000 controles, são 

replicados junto com 10000 amostras disponíveis publicamente do projeto de 

sequenciamento da doença de Alzheimer (ADSP). Em segundo lugar, os ensaios 

baseados em células são usados para examinar o efeito das variantes 

selecionadas em genes ALP candidatos associados ao risco de DA na atividade 

enzimática, estabilidade da proteína e/ou níveis de mRNA e seu impacto na 

função do lisossoma. O efeito de variantes funcionais validadas na 

amiloidogênese e degradação de Aβ é examinado. Finalmente, uma pesquisa 

patológica quantitativa e qualitativa do desenvolvimento espontâneo da patologia 

da DA é realizada em modelos hemizigóticos ou knockout dos genes de ALP 

candidatos associados ao risco de DA. O efeito da dosagem do gene dos genes 

ALP candidatos na carga da placa Aβ também é medido em um modelo de 

camundongo bem caracterizado de DA. Os estudos aqui descritos podem 

descobrir novos genes ALP associados à DA. Os experimentos podem fornecer 

maiores informações sobre o mecanismo de disfunção de ALP na patogênese 

da DA e estabelecer a base para as estratégias de tratamento reaproveitadas 

que estão atualmente em vigor para os distúrbios de armazenamento lisossomal 

para o tratamento potencial da DA. 

[0238] Os objetivos dos estudos aqui descritos são 

identificar a variação genética que está subjacente à disfunção da via de 

autofagia lisossomal (ALP) envolvida na patogênese da doença de Alzheimer 

(DA). Esses estudos incorporam uma estrutura integrativa inovadora que acopla 

métodos computacionais e dados experimentais para validar os efeitos 

funcionais de genes ALP selecionados tanto in vitro quanto in vivo. Os 

experimentos aqui descritos podem revelar novos genes ALP associados à DA. 

Os experimentos podem fornecer maiores informações sobre o mecanismo de 
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disfunção de ALP na patogênese da DA e estabelecer a base para as estratégias 

de tratamento reaproveitadas que estão atualmente em vigor para os distúrbios 

de armazenamento lisossomal para o tratamento potencial da DA. 

[0239] A idade é o maior fator de risco para o 

desenvolvimento e progressão da doença de Alzheimer (DA). No nível celular, o 

envelhecimento diminui a capacidade degradativa da via de autofagia lisossomal 

(ALP). Embora vários estudos in vitro e in vivo sugiram que a disfunção de ALP 

resulta em eliminação defeituosa de proteínas agregadas contribui para a 

patogênese da DA, a variação genética subjacente ao declínio dependente da 

idade e associado à DA na função de ALP não é bem compreendida. Variantes 

funcionais raras em genes causadores de DA e múltiplos genes de risco de DA 

causam disfunção de ALP. Estudos em genes ALP únicos em populações 

isoladas apóiam a sobreposição genética entre DA e distúrbios de 

armazenamento lisossomal (DAL). No entanto, uma avaliação sistemática e 

abrangente da contribuição da variação genética dentro da população geral em 

cada gene da ALP para o risco de desenvolver DA e seu papel na patogênese 

da DA não foi concluída. 

[0240] Para abordar essa lacuna no conhecimento 

atual, estudos são descritos neste documento para identificar e priorizar 

variantes funcionais raras com grande tamanho de efeito em genes da ALP que 

estão associados ao risco de desenvolver DA. Os métodos computacionais de 

acoplamento de estrutura integrativa e dados experimentais aqui descritos 

podem ser usados para validar o efeito funcional de genes ALP selecionados 

tanto in vitro quanto in vivo. A viabilidade dos estudos descritos neste documento 

é apoiada pelas abordagens imparciais que revelaram anteriormente variantes 

raras em um número limitado de genes ALP (PLD3, GRN, CTSF e SORL1) que 

estão sobrerrepresentados em DA familiar e esporádico. Assim, espera-se que 

uma análise de todos os genes ALP revele um enriquecimento de variantes 

funcionais raras em pacientes com DA em comparação com a variação 

encontrada na população em geral. Os estudos aqui descritos superam as 
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associações espúrias atuais resultantes de populações estratificadas presentes 

em estudos em populações isoladas e fornecem a caracterização funcional 

complementar em níveis de variantes e genes in vitro e in vivo. 

(I) IDENTIFICAR GENES ALP ENRIQUECIDOS COM 

VARIANTES FUNCIONAIS RARAS NA DA 

[0241] É hipotetizado que variantes funcionais raras 

não testadas em genes da ALP afetam o risco de desenvolver DA. Para 

identificar essas variantes de risco, dados de sequenciamento de exoma 

completo (WES) de 33350 controles [banco de dados do Consórcio de 

Agregação de Exoma (ExAC), europeus não finlandeses] são analisados para 

determinar a variação genética de base em cada gene da ALP de indivíduos de 

ascendência europeia. Em seguida, análises baseadas em genes de genes ALP 

em 2000 casos de DA e 3000 controles internos são realizadas pela combinação 

de dados de chip de exoma e WES. Os resultados são replicados em amostras 

independentes, incluindo 2000 casos de DA e 2000 controles, juntamente com 

10000 amostras disponíveis publicamente de dados do WES do projeto de 

sequenciamento da doença de Alzheimer (ADSP). Após o colapso de variantes 

raras, um enriquecimento de variantes funcionais previstas com um grande 

tamanho de efeito (OR> 2,5) em pelo menos 12 genes lisossomais foi 

identificado (ver resultados). 

(II) DETERMINAR OS EFEITOS FUNCIONAIS DE GENES 

CANDIDATOS SELECIONADOS DA ALP NA PATOGÊNESE DA DA IN VITRO 

[0242] Existe a hipótese de que novos genes ALP 

associados ao risco de DA desempenham um papel na patogênese da DA in 

vitro. Os ensaios baseados em células são usados para examinar o efeito das 

variantes selecionadas em genes ALP candidatos associados ao risco de DA na 

atividade enzimática, estabilidade da proteína e/ou níveis de mRNA e seu 

impacto na função do lisossoma. O efeito de variantes funcionais validadas em 

amiloidogênese e degradação de Aβ são examinadas. Um novo papel para a 

proteína, CSPα, codificada pelo gene DNAJC5 como uma proteína funcional 
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associada ao lisossoma, foi previamente revelado. Além disso, dados 

convincentes foram reunidos mostrando que CSPα desempenha um papel no 

processamento de APP e amiloidogênese (ver resultados). 

(III) DETERMINAR OS EFEITOS FUNCIONAIS DE 

GENES CANDIDATOS SELECIONADOS DA ALP NA PATOLOGIA DA DA IN 

VIVO 

[0243] Existe a hipótese de que novos genes ALP 

associados ao risco de DA desempenham um papel na patogênese da DA in 

vivo. Uma pesquisa patológica quantitativa e qualitativa do desenvolvimento 

espontâneo da patologia da DA é realizada em camundongos NAGLU, NPC1 e 

DNAJC5 hemizigóticos ou nocaute (KO) em três pontos de tempo definidos pelo 

tempo de desenvolvimento da patologia intrínseca. O efeito da dosagem do gene 

dos genes NAGLU, NPC1 e DNAJC5 na carga da placa Aβ é medido em um 

modelo de DA de camundongo bem caracterizado. 

[0244] Os experimentos aqui descritos podem revelar 

novos genes ALP associados à DA. Eles podem fornecer uma maior 

compreensão do mecanismo de disfunção de ALP na patogênese da DA, 

conhecimento que atualmente não existe e que promete produzir novos alvos 

terapêuticos. Os estudos aqui descritos podem estabelecer a base para 

reaproveitar estratégias de tratamento que estão atualmente em vigor para DALs 

para o potencial tratamento da DA. 

SIGNIFICÂNCIA 

[0245] No genoma humano, existem pelo menos 

430 genes associados à via de autofagia lisossomal (ALP) (38 genes 

autofágicos, 161 genes reguladores da autofagia, 64 genes lisossomais e 

167 genes reguladores lisossomais). Mutações em 38% de todos os genes ALP 

(157 genes) causam uma doença Mendeliana (OMIM), das quais as mais 

estudadas são as doenças clássicas de armazenamento lisossomal (DAL). 

Existem pelo menos 50 DALs distintos que, como um grupo, ocorrem com uma 

frequência de ~1 em 7700 nascidos vivos. Os DALs são geralmente 
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considerados distúrbios pediátricos e são normalmente causados por mutações 

completas de perda de função (LoF). No entanto, foram relatadas formas de DAL 

de início na idade adulta portando variantes hipomórficas. Os DALs são 

distúrbios monogênicos, mas podem apresentar características clínicas 

complexas. Na verdade, aproximadamente 75% dos DALs têm um componente 

neurológico clinicamente significativo. 

[0246] Há uma taxa significativamente alta de 

coexistência de doenças complexas e de Mendel, indicando que os genes e vias 

perturbadas nas doenças de Mendel também desempenham um papel na 

etiologia das doenças complexas correspondentes. Coletivamente, quase 20% 

dos genes implicados nos fenótipos mendelianos também contêm ou estão mais 

próximos de uma variante responsável por um sinal de estudo de associação do 

genoma (GWAS) de uma característica complexa. Em contraste, ~15% de todos 

os genes gerais fundamentam um fenótipo Mendeliano, sugerindo que os genes 

implicados nos fenótipos Mendelianos são enriquecidos em sinais GWAS. 

Aproximadamente 35% das regiões genômicas ALP foram associadas a uma 

característica GWAS (catálogo GWAS). Na verdade, 18,5% dos genes na via 

ALP desempenham um papel nas doenças mendelianas e comuns. 

Aproximadamente 22% são genes que causam DAL. Embora várias linhas de 

evidência (in vitro e in vivo) sugiram que a DA compartilha um mecanismo 

molecular com a DAL, a variação genética subjacente à disfunção associada à 

DA na ALP não é bem compreendida. 

[0247] A principal hipótese a respeito da causa da DA 

é derivada de estudos genéticos de doença relacionada à idade e de início 

precoce, ambos implicando aumento na produção e agregação do peptídeo 

beta-amiloide (Aβ). Uma hipótese complementar sugere que a eliminação 

defeituosa de proteínas patogênicas, incluindo Aβ, pode ser responsável pela 

DA em pacientes sem mutações nos genes da DA mendeliana. A desregulação 

endossômica-lisossomal e autofágica ocorre em pacientes com DA e modelos 

de camundongos com DA. Acumulação neuronal maciça de vacúolos 
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autofágicos (AVs) foi encontrada em cérebros de pacientes com DA e em 

camundongos tratados com inibidores de lisossoma ou em camundongos com 

deficiência de catepsina. As hidrolases lisossomais também são fortemente 

reguladas positivamente em neurônios de pacientes com DA. Além disso, o 

lisossoma também desempenha um papel importante no processamento de APP 

normal e anormal e subsequente amiloidogênese. O comprometimento da 

função lisossomal in vitro resulta em mudanças na produção de Aβ. A exposição 

ao cloreto de amônio ou bafilomicina A1 reduz a secreção de Aβ. O tratamento 

com inibidores da protease lisossomal reduz a produção de fragmentos de APP 

amiloidogênicos nos lisossomas. Os níveis de enzimas lisossomais e proteínas 

associadas a lisossomas são alterados no líquido cefalorraquidiano (LCR) de 

pacientes com DA. Todas essas descobertas apoiam a hipótese de que “acertos” 

cumulativos em vários locais dentro do ALP na DA causam falhas seletivas que 

prejudicam a eliminação de proteínas patogênicas. 

[0248] Variantes raras em genes causadores de DAL, 

como CSTD, NPC1 e NPC2, aumentam o risco de DA em populações 

selecionadas. Além disso, estudos em camundongos com deficiência de genes 

causadores de DAL revelaram um papel distinto de cada gene no processamento 

de APP e amiloidogênese. Camundongos deficientes nos genes NPC1, CLN3 e 

HEXB aumentam os níveis de α-CTF/β-CTF e Aβ40/42. Camundongos 

deficientes nos genes IDUA, SGSH, GBA e TPP1 aumentam os níveis 

intracelulares de APP/Aβ sem placas de Aβ. Camundongos deficientes nos 

genes IDUA e SGSH resultam em um aumento de três vezes no Aβ40 em 

comparação com os controles sem níveis detectáveis de Aβ42. Camundongos 

deficientes nos genes ASAH1 e PPT1 reduzem APP/Aβ intracelular sem placas. 

No entanto, uma avaliação sistemática e abrangente da contribuição da variação 

genética dentro da população geral em cada gene da ALP para o risco de 

desenvolver DA e seu papel na patogênese da DA não foi concluída (ver, por 

exemplo, a Figura 5). 

[0249] Estudos de triagem neonatal mostraram que 
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há uma diferença de variação de dez vezes nos níveis das atividades de enzimas 

lisossomais relatadas em humanos saudáveis. Portadores heterozigotos de 

variantes causadoras de doenças nos genes GBA, NPC1, GALC, GAA, GLA e 

IDUA exibem níveis significativamente mais baixos de atividade enzimática do 

que os controles. Além disso, os portadores heterozigotos de variantes 

causadoras de doenças em NPC1 exibem anormalidades metabólicas 

significativas a jusante da via primária afetada em pacientes Niemann-Pick. Até 

o momento, parece não haver estudos sistemáticos focados nas consequências 

de longo prazo de tais alterações metabólicas e disfunção de ALP. No entanto, 

poucos estudos sugerem que portadores heterozigotos de variantes causadoras 

de doenças têm maior risco de doenças neurodegenerativas. 

[0250] A pesquisa aqui descrita pode abordar várias 

lacunas no conhecimento atual. Primeiro, dados de sequenciamento de exoma 

completo (WES) de um grande banco de dados são usados para determinar uma 

variação genética de linha de base real em cada gene da ALP para indivíduos 

de ancestralidade europeia (EA). Em segundo lugar, a frequência alélica 

cumulativa de variantes funcionais raras em cada gene da ALP é analisada em 

casos de DA para identificar genes candidatos que afetam o risco de desenvolver 

DA. Finalmente, o papel desses genes candidatos é validado na patogênese da 

DA in vitro e in vivo. Ao identificar defeitos específicos nos genes ALP na DA, 

várias estratégias terapêuticas atualmente em vigor para o tratamento dos DALs, 

incluindo terapia genética, substituição enzimática, terapia de redução de 

substrato de molécula pequena oral, chaperonas de molécula pequena e 

remediação farmacológica das vias de autofagia podem ser tomadas vantagem 

de para o potencial tratamento da DA. 

INOVAÇÃO 

[0251] Os experimentos descritos neste documento 

são inovadores em seu projeto para definir a variação genética associada à 

disfunção bem conhecida na ALP associada à DA, bem como para compreender 

os efeitos de variantes funcionais raras em genes de ALP associados à DA in 

Petição 870210068118, de 27/07/2021, pág. 111/298



103/227 

vitro e in vivo. 

[0252] Os dados fornecem evidências convincentes 

que suportam a viabilidade dos estudos aqui descritos. Foi identificado um 

enriquecimento de variantes funcionais raras previstas em vários genes 

candidatos, incluindo os genes NAGLU, NPC1, PPT1, GLB1 e DNAJC5 

(descritos abaixo). Esses resultados incluem novos genes ALP associados ao 

risco de DA e abrem novos caminhos para o mecanismo de disfunção de ALP 

na patogênese da DA. Por exemplo, com base nesta análise genética, um novo 

papel foi encontrado para a proteína codificada pelo gene DNAJC5, CSPα, como 

uma proteína lisossomal funcional associada. Além disso, evidências 

convincentes são fornecidas para mostrar que CSPα desempenha um papel no 

processamento de APP e amiloidogênese. 

[0253] O estado atual do conhecimento sobre as 

variações genéticas nos genes ALP na DA é dominado por estudos limitados 

que relatam associações espúrias em populações isoladas com uma taxa de 

replicação muito baixa. Os estudos aqui descritos podem superar essa limitação 

porque o projeto avalia de forma sistemática e abrangente a contribuição da 

variação genética em cada gene da ALP para o risco de desenvolver DA em uma 

amostra muito grande que representa a população geral. Portanto, os dados são 

usados de dois grandes bancos de dados disponíveis publicamente de dados do 

WES, do Consórcio de Agregação de Exoma (ExAC) (n ~61000) e do Projeto de 

Sequenciamento da Doença de Alzheimer (ADSP) (n ~10000), além de WES 

interno e dados de chip de exoma, para um total de casos de DA (n ~4000) e 

controles (n ~5000). Usando esses conjuntos de dados múltiplos, um conjunto 

de análises foi projetado para resolver a arquitetura genética da disfunção bem 

conhecida na ALP associada à DA. 

[0254] Existe uma suposição geral de que a disfunção 

da ALP está associada à DA. No entanto, não há consenso sobre o papel dos 

genes ALP na patogênese da DA. Em parte, isso se deve ao fato de que a 

maioria dos estudos se concentrou em um pequeno número de genes (por 
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exemplo, Catepsina D) usando sistemas de expressão clássicos (linhas de 

células semelhantes a neurônios) que podem não ser o tipo de célula adequado. 

Além disso, esses estudos não avaliam a via adequada de DA (processamento 

de APP versus agregação de tau). Os estudos aqui descritos incorporam uma 

estrutura integrativa inovadora que acopla métodos computacionais e dados 

experimentais para validar os efeitos funcionais de genes ALP selecionados 

tanto in vitro quanto in vivo. Ensaios baseados em células complementam dados 

bioquímicos, ensaios de células vivas, dados de RNAseq de tipos específicos de 

células cerebrais em camundongos, dados de expressão gênica em todo o 

genoma em casos e controles humanos de DA, dados de expressão gênica em 

todo o genoma de casos humanos de DA em diferentes estágios, dados de 

expressão gênica em todo o genoma de humanos em diferentes idades, dados 

de expressão gênica em todo o genoma de modelos de camundongos DA 

correlacionados com a placa Aβ e a carga de emaranhados neurofibrilares. 

[0255] A maioria dos estudos usando camundongos 

knockout de genes ALP tentaram entender seu papel na patogênese da DA 

focando na patologia da DA. No entanto, a patologia que resulta do gene 

deficiente é rápida e está mais associada a uma DAL. Isso complica a 

interpretação desses resultados e, na maioria das vezes, não há uma justificativa 

clara. Os estudos aqui descritos podem avaliar regiões cerebrais vulneráveis 

para a patologia de DA, incluindo carga de placa Aβ em diferentes pontos de 

tempo em camundongos hemizigotos de genes ALP selecionados com base nos 

resultados da análise genética apoiada pelos ensaios baseados em células. 

ABORDAGEM EXPERIMENTAL 

VISÃO GERAL DO PROJETO 

[0256] Vários estudos in vitro e in vivo sugerem que a 

disfunção de ALP contribui para a patogênese da DA. No entanto, a arquitetura 

genética subjacente ao declínio associado à DA na função ALP não é bem 

compreendida. Para resolver esse problema, uma abordagem integrativa que 

combina as análises de variantes funcionais raras previstas em genes da ALP 
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em grandes conjuntos de dados (bancos de dados internos e disponíveis 

publicamente) é usada para priorizar os genes candidatos na ALP com evidência 

de envolvimento em risco de DA (ver, por exemplo, seção (I)). O principal 

resultado esperado das análises na seção (I) é a identificação de genes, em vez 

de variantes únicas associadas à DA. Em seguida, o efeito funcional das 

variantes selecionadas é validado em sua respectiva proteína codificada. Na 

seção (II), o efeito de uma perda parcial de função de genes selecionados 

associados ao risco de DA pode ser determinado em ensaios baseados em 

células. Este processo é integrado a um extenso processo de mineração de 

dados de doenças humanas e modelos de camundongos para coletar evidências 

bioquímicas, patológicas e funcionais celulares que suportam o papel de genes 

ALP candidatos selecionados na patogênese da DA. Nesse processo 

interconectado, os dados computacionais definem e refinam os dados 

experimentais e vice-versa (ver, por exemplo, seção (II)). Finalmente, pode ser 

determinado se os genes ALP selecionados estão associados à patologia da DA 

in vivo (ver, por exemplo, seção (III)). O experimento descrito aqui é baseado 

nas descobertas genéticas e baseadas em células, bem como na disponibilidade 

de modelos de camundongos. Além disso, pode ser determinado se uma perda 

parcial de função de genes ALP selecionados associados com DA modifica a 

patologia de DA (placa Aβ em regiões cerebrais vulneráveis). Camundongos 

com ausência total (-/-) e hemizigotos (+/-) para genes selecionados são 

examinados a fim de distinguir se a patologia de DA é uma consequência da 

patologia intrínseca nesses modelos de camundongo. Além disso, o 

desenvolvimento da patologia da DA é examinado em camundongos 

hemizigóticos (+/-) idosos para genes selecionados. O efeito da dosagem de 

genes de genes ALP selecionados na carga da placa Aβ também é medido em 

um modelo de camundongo bem caracterizado de DA. Os resultados esperados 

desses experimentos são a confirmação da contribuição de genes ALP 

individuais para a patologia da DA in vivo. 

DADOS 
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[0257] Uma lista de conjuntos de genes autofagia-

lisossomais (~430 genes) foi compilada manualmente e derivada da exploração 

de anotações existentes em bancos de dados públicos (ver, por exemplo, 

análises de bioinformática) e literatura. Os modelos mais bem estudados de 

disfunção ALP são as DALs. Os DALs são um grupo geneticamente heterogêneo 

de doenças Mendelianas causadas por LoF homozigoto, mutação heterozigótica 

composta ou variação do número de cópias (CNVs). A incidência de DALs em 

diferentes populações (principalmente populações isoladas) é muito baixa. 

Portanto, a frequência esperada de variantes causadoras de DAL na população 

em geral é extremamente baixa. O banco de dados ExAC foi usado, que contém 

>60000 exomas sequenciados, para estimar a frequência de variantes 

causadoras de DAL em uma ampla amostra de etnias. Apenas três genes 

causadores de DAL ligados ao X (GLA, IDS e LAMP2) são intolerantes à perda 

de função (LoF) (pLI ≥ 0,9). O número de mutações LoF observadas em quarenta 

e três genes causadores de DAL adicionais é menor do que o esperado em um 

modelo neutro. Os genes causadores de DAL exibem uma ampla gama de 

variantes de alteração de proteínas de trinta e duas no gene NPC2 a 423 no 

gene GAA. Muitas dessas variantes são LoF previstas, possivelmente se 

comportando como variantes hipomórficas em um estado heterozigoto. Este alto 

número de variantes que alteram proteínas pode explicar a ampla variação no 

nível das atividades de enzimas lisossomais relatadas em humanos. 

Curiosamente, o gene GAA exibe o maior número de variantes que alteram a 

proteína no ExAc e a variabilidade mais ampla na atividade enzimática. 

[0258] A maioria das amostras de DA são de 

ancestrais europeus. Portanto, as análises focaram em genes causadores de 

DAL (n = 46) na amostra não finlandesa (~33000 indivíduos). Existem 2740 

variantes causadoras de DAL relatadas no banco de dados NCBI ClinVAr. 

Existem 288 variantes causadoras de DAL anotadas na amostra ExAc: 76% são 

variantes de sentido trocado, 10% afetam o splicing alternativo e 12% são 

mutações sem sentido. Prevê-se que a maioria das variantes causadoras de DAL 
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sejam deletérias (87%) por SIFT e prejudiciais (84%) por polifen2. A maioria 

(73%) das variantes causadoras de DAL estão localizadas em um nucleotídeo 

altamente conservado (pontuação GREP >4). Esta é uma subestimação da 

frequência das variantes causadoras da doença de DAL na população com AE 

porque as CNVs não foram incluídas. CNVs são uma causa comum de DAL. 

Além disso, várias variantes LoF relatadas em ExAc foram encontradas que não 

são classificadas como variantes causadoras de DAL no banco de dados NCBI 

ClinVAr. Variantes causadoras de DAL foram encontradas em cada gene 

causador de DAL, mas o número de variantes causadoras de DAL difere de uma 

encontrada no gene HYAL1 para vinte encontradas no gene ARSA. A frequência 

alélica cumulativa (cMAF) dessas variantes (número de portadores 

heterozigotos) por gene varia de 1,50E-05 no gene CSTD a 0,003 no gene NPC2. 

Portanto, um limite de cMAF de 1*10-3 foi aplicado como um limite superior 

conservador porque as variantes mais frequentes do que isso na população em 

geral não seriam variantes causadoras de DAL altamente penetrantes. 

[0259] A amostra da revelação consistia em dados do 

WES de 523 casos de DA não relacionados e 386 controles. A Tabela 5 mostra 

os principais genes causadores de DAL associados com DA. 

TABELA 5. RESUMO DAS VARIANTES RARAS 

ENCONTRADAS EM GENES CAUSADORES DE DAL NA DA EM 

COMPARAÇÃO COM CONTROLES INTERNOS E ExAc (EUROPEUS NÃO 

FINLANDESES) 
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[0260] Esses foram analisados usando os critérios de 

inclusão e exclusão definidos com base nas características que definem uma 

variante causadora de DAL na amostra ExAc. Como esperado, o cMAF 

específico do gene do conjunto de dados ExAC (europeu, ancestrais não 

finlandeses) eram altamente concordantes com o cMAF dos bancos de dados 

internos de DA (de ancestralidade europeia) (ver, por exemplo, a Figura 6). As 

variantes em cada gene causador de DAL (n = 46) que atenderam aos critérios 

de inclusão foram agrupadas por gene: 82% são variantes de sentido trocado, 

15% afetam o splicing alternativo e 3% são mutações sem sentido. O número de 

variantes incluídas na análise varia por gene de cinco no gene ARSB a 21 no 

gene NPC1. A carga de variantes raras de alteração de proteína (cMAF) foi 

comparada com a carga observada nos controles e no ExAC. Para a maioria 

desses genes, há um excesso de variação nos casos em comparação com os 

controles, mas apenas associações nominais foram encontradas com o gene 

SGSH (p = 4,2 x 10-3; OR = 3,7, 95% Cl 1,4 a 9,6) e gene CLN8 (p = 1,0 x 10-2; 
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OR = 8,9, 95% Cl 1,1 a 68,1) (ver, por exemplo, a Tabela 5). Quando comparados 

com o cMAF da amostra ExAc, quatorze genes passaram em um limite de 

correção de teste múltiplo muito rigoroso p <1,0 x 10-4 (0,05/450) e treze genes 

causadores de DAL ultrapassaram o limite significativo de nível de gene 

p <2,4 x 10-6 (0,05/20000) (ver, por exemplo, a Tabela 5). Em seguida, duas 

coortes adicionais de DA foram usadas para replicar os resultados listados na 

Tabela 5, incluindo 1722 casos de DA em que os dados foram obtidos usando o 

chip Human-Exome e dados de WES de 1394 casos de DA familiar (FAD) (ver, 

por exemplo, a Tabela 6). 

TABELA 6. ACHADOS DE REPLICAÇÃO EM DUAS 

AMOSTRAS ADICIONAIS DE DA ESPORÁDICA (CHIP EXOME) E DA 

FAMILIAR (FAD). 

Gene OR 95% Cl Valor P 
Chip Exome 

OR 95% Cl Valor P 

MFSD8 4,1 2,9-5,7 1,11E19 2,1 1,5-3,2 6,53E-07 

CTNS 3,2 1,9-4,3 5,93E-09 4,6 3,4-6,2 4,03E-28 

GNPTAB 2,0 1,3-2,3 1,35E-07 2,9 2,4-3,7 9,48E-25 

NPC1 3,9 2,2-6,6 4,95E-07 2,9 2,4-3,7 9,48E-25 

DNAJC5 4,2 2,1-8,2 7,33E-06 3,7 2,2-6,3 2,26E-07 

CLN3 3,4 2,0-6,7 1,98E-05 4,1 2,6-5,9 6,38E-13 

CLN8 2,6 2,35-4,6 2,49E-03 4,5 3,3-6,7 9,61E-20 

MANBA 1,1 0,5-2,3 0,84 3,1 2,5-4,3 2,33E-17 

SGSH 1,1 0,7-1,6 0,72 2,5 2,1-3,3 2,79E-17 

MAN2B1 1,4 1,07 - 1,7 0,01 1,9 1,5-2,1 3,79E-15 

NAGLU -- -- -- 4,1 2,4-5,2 5,4E-13 

TPP1 0,7 0,4-1,1 0,16 2,1 1,7-2,8 8,01E-10 

GLB1 1,1 0,9-1,1 0,5 2,3 1,7-3,3 2,12E-07 

Petição 870210068118, de 27/07/2021, pág. 118/298



110/227 

GALNS 1,2 1,1-2,0 0,311 1,5 1,2-2,01 0,00193 

 

[0261] Como esperado, apenas seis genes foram 

replicados na amostra com dados do chip Exome, mas a maioria das 

associações foram replicadas na amostra de FAD (ver, por exemplo, a Tabela 6). 

A explicação mais provável para essa discordância é a profundidade de 

cobertura dos dados. O melhor exemplo é o resultado no gene NAGLU, do qual 

nenhuma variante atendeu aos critérios de inclusão com dados do chip Exome 

(ver, por exemplo, a Tabela 6). Digno de nota é o fato de que a associação 

encontrada nas amostras de replicação é na mesma direção e o tamanho do 

efeito é o mesmo. 

[0262] Um dos genes ALP que foi replicado em três 

amostras é o gene DNAJC5, que codifica a proteína alfa da cadeia de cisteína 

(CSPα) e suas mutações causam um DAL de início na idade adulta. CSPα 

localizado na membrana plasmática em neurites. Ele tinha localização 

citoplasmática difusa em um tipo de célula tipo neurônio (N2A), mas também 

uma fração de CSPα endógeno colocalizado com LAMP2 no soma (ver, por 

exemplo, FIGURA 7A). O fracionamento subcelular mostrou que uma proporção 

significativa de CSPα cossedimentos com outro marcador de lisossoma (LAMP1) 

(ver, por exemplo, FIGURA 7B). Esses resultados sugerem que a CSPα 

endógena é uma proteína associada ao lisossoma. Como esperado, houve um 

nível significativamente mais alto de sinal LysoTracker em células que 

expressam uma mutação causadora de DAL (p.L1 15R) em comparação com o 

vetor vazio. Em contraste, as células transduzidas com CSPα-WT reduziram 

significativamente sinal LysoTracker em comparação com células que 

expressam CSPα-p.L1 15R ou o vetor vazio (ver, por exemplo, a Figura 7C) 

sugerindo que CSPα pode estar envolvido na regulação do pH lisossomal. A 

expressão de uma mutação causadora de DAL (p.L1 15R) resultou em elevações 

significativas de enzimas lisossomais intracelulares e secretadas em 
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comparação com o vetor vazio (ver, por exemplo, as Figuras 7D e 7E). Em 

contraste, a superexpressão de CSPα-WT resultou em uma redução significativa 

de enzimas lisossomais intracelulares e secretadas em comparação com células 

transduzidas com o vetor vazio ou CSPα-p.L1 15R (ver, por exemplo, as Figuras 

7D e 7E) sugerindo que o tráfego lisossomal e a exocitose são afetados por 

CSPα. 

[0263] O transcrito DNAJC5 é altamente expresso em 

neurônios e em regiões do cérebro que são mais suscetíveis à patologia da DA. 

Uma redução nos níveis de transcrição de DNAJC5 com a idade foi encontrada 

em amostras cerebrais neuropatologicamente normais das regiões corticais 

frontais de adultos jovens (<40 anos), de meia idade (40 a 70 anos) e idosos 

normais (70 a 94 anos) (p = 0,0003; Banco de dados GEO; Série GDS5204) (ver, 

por exemplo, a Figura 8A). Os níveis de transcrição de DNAJC5 foram 

significativamente mais baixos em casos de DA em comparação com controles 

pareados por idade em neurônios não portadores de emaranhado 

microdissecados por captura a laser de DA e controles (p = <0,0001, ver, por 

exemplo, FIGURA 8B, gráfico à esquerda) (banco de dados GEO; Série 

GSE5281). Essa revelação foi replicada em um estudo diferente (banco de 

dados GEO; Série GSE15222) (ver, por exemplo, FIGURA 8B gráfico à direita). 

Também foi descoberto que os níveis de transcrição de DNAJC5 exibem uma 

redução dependente da idade e são inversamente proporcionais ao 

desenvolvimento da patologia da DA (gráfico à direita, ver, por exemplo, a Figura 

8C) no córtex de dois modelos de camundongos DA (TAU, p. P301 L; linha azul 

na Figura 8C) e (APP, p.K670N/p.M671 L; Linha vermelha na Figura 8C) em 

comparação com os níveis em camundongos do tipo selvagem (linha preta na 

Figura 8C). Todos esses resultados sugerem que o CSPα está provavelmente 

envolvido na patogênese da DA. 

[0264] Os cérebros de pacientes com a variante 

causadora de DAL (p.L1 15R) em CSPα não exibem placas de Aβ ou 

emaranhados neurofibrilares. No entanto, a análise histológica revelou um 
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acúmulo intracelular notável de APP/Aβ (anticorpo 4G8) em neurônios corticais 

(DAL humano, ver, por exemplo, Figura 9A). Portanto, o papel do CSPα na 

amiloidogênese foi testado in vitro. Imunorreatividade APP/Aβ colocalizada com 

marcadores de lisossoma em células N2A695 (vetor vazio, ver, por exemplo, a 

Figura 9B). Derrubar a expressão em células N2A695 de CSPα reduziu os níveis 

de Aβ/ARR e sua colocalização com Lamp-1 (ShRNA, ver, por exemplo, a Figura 

9B). As células N2A695 que expressam de forma estável a variante causadora 

de DAL em CSPα exibiram acumulação intracelular de APP/Aβ (p.L115R, ver, 

por exemplo, FIGURA 9B). As células N2A695 que expressam hCSPα-p.L1 15R 

liberaram níveis significativamente mais elevados de Aβ40 e Aβ42 do que as 

células transduzidas com um vetor vazio para o meio (ver, por exemplo, a Figura 

9C, gráfico à esquerda). Por outro lado, as células N2A695 que expressam 

shRNA-CSPα específico secretam significativamente menos níveis 

extracelulares de Aβ40 e Aβ42 (ver, por exemplo, FIGURA 9C, gráfico à 

esquerda). As células N2A695 que expressam hCSPα-p.L1 15R acumularam 

mais Aβ40 intracelularmente do que quando transduzidas com o vetor vazio (ver, 

por exemplo, a Figura 9C, gráfico à direita). Não houve diferenças nos níveis de 

Aβ42 entre os diferentes grupos (ver, por exemplo, a Figura 9C, gráfico à direita). 

As células transduzidas com shRNA-CSPα exibiram uma redução nos níveis de 

APP de comprimento total, α-CTF/β-CTF, CSPα e sAPPα (ver, por exemplo, a 

Figura 9D, gráfico). Em hCSPα-p.L1 15R exibiu um aumento na APP de 

comprimento total e α-CTF/-CTF sem alterações nos níveis de sAPPα (ver, por 

exemplo, a Figura 9D, gráfico). Esses resultados sugerem que um papel novo e 

inesperado de CSPα em o. L amiloidogênese e provavelmente na patogênese 

da DA foi revelado. 

PROJETO E MÉTODOS DE PESQUISA 

(I) IDENTIFICAR OS GENES ALP ENRIQUECIDOS COM 

VARIANTES FUNCIONAIS RARAS NA DA 

[0265] É hipotetizado que variantes funcionais raras 

não testadas em genes da ALP afetam o risco de desenvolver DA. Conforme 
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descrito neste documento, a abordagem integrativa que combina as análises de 

variantes funcionais raras previstas em genes da ALP em grandes conjuntos de 

dados (bancos de dados internos e disponíveis publicamente) pode ser usada 

para priorizar os genes candidatos na ALP com evidência de envolvimento em 

risco de DA. 

DEFINIR UM LIMIAR DE FREQUÊNCIA DE ALELO PARA 

VARIAÇÃO RARA 

[0266] Usar as informações obtidas nas análises das 

variantes causadoras de DAL, incluindo MAF mais alto de variantes causadoras 

de DAL, pontuações SIFT, Polifen2 ou GERP, os seguintes critérios de inclusão 

foram definidos: 1) uma taxa de chamada >98% em casos de DA, 2) Maf <0,01% 

por variante, 3) apenas variantes de alteração de proteína prováveis em 

transcrições canônicas designadas anotadas por ExAc ou Ensemble como 

sentido trocado, 4) deslocamento de quadro, 5) sem sentido, 6) variantes que 

afetam as regiões doadoras e aceitadoras de splice, 7) se houver evidência de 

patogenicidade no banco de dados NCBI ClinVar e estiver localizado na região 

3’ ou 5’ UTR. Variantes não encontradas no ExAC, ou variantes sinônimas, 

intrônicas, 3’ ou 5’ UTR não presentes no banco de dados NCBI ClinVar ou Maf 

>0,01%, com chamadas incorretas em ExAC e ClinVar foram excluídas. Para 

garantir que as variantes específicas da população não tivessem um efeito de 

confusão nesta análise, os indivíduos foram selecionados com base nos 

resultados do componente principal. 

POPULAÇÃO DE ESTUDO 

[0267] O WES foi obtido de 2000 indivíduos. O acesso 

aos dados do chip exome está disponível a partir de um total de 3000 indivíduos 

do Knight-ADRC. Também está disponível o acesso aos dados GWAS limpos e 

imputados para as amostras ADNI e Knight-ADRC. Há DNA disponível para a 

Iniciativa de Neuroimagem da doença de Alzheimer (ADNI; 600 casos e 

200 controles), o NIA-LOAD (867 casos não relacionados e 645 controles não 

relacionados), o Centro de Pesquisa da Doença de Alzheimer Knight (Knight-
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ADRC; 779 casos, 555 controles) e um conjunto de dados espanhol (167 casos 

e 534 controles). Uma descrição desses conjuntos de dados foi publicada 

anteriormente. Cada um dos casos recebeu um diagnóstico de demência do tipo 

Alzheimer usando critérios equivalentes aos do Instituto Nacional de Distúrbios 

Neurológicos e de Comunicação e Associação de Doença de Alzheimer e 

Distúrbios Relacionados para provável DA. Os controles receberam a mesma 

avaliação que os casos, mas eram cognitivamente normais. Todos os indivíduos 

eram descendentes de europeus e o consentimento por escrito foi obtido de 

todos os participantes. Os dados foram transferidos por download do ExAC 

(versão 0.3.1, março de 2015). Apenas genes com uma alta proporção de 

regiões codificantes cobertas até uma profundidade de sequência média de >30* 

e apenas variantes de alta qualidade (filtro PASS) foram incluídas nas análises. 

Os dados foram transferidos por download do ADSP. O conjunto de dados da 

Fase de Revelação contém dados WGS em 584 indivíduos de 13 famílias e 

dados de linhagem adicionais 853 (682 casos [510 não hispânicos, 172 

hispânicos]) e 171 indivíduos controle hispânicos de famílias que são afetadas 

de forma múltipla com DA. 

DADOS DE SEQUENCIAMENTO DE EXOMA 

COMPLETO 

[0268] Há WES de 2000 indivíduos. O enriquecimento 

do exoma é realizado usando o SureSelect 52 Mb Target Enrichment System 

(Agilent). O DNA foi sequenciado por leituras de extremidades emparelhadas 

(lllumina HiSeq2000). O alinhamento e as chamadas variantes são realizados 

usando as ferramentas Novoalign e SAM. Esses métodos já foram usados antes 

com boa especificidade e sensibilidade para chamadas de genótipos. 

[0269] Os dados GWAS são usados para controle de 

qualidade das chamadas de sequência. Nos estudos, uma taxa de concordância 

>98% foi encontrada entre as chamadas de sequenciamento de exoma e os 

dados GWAS. 

DADOS DE CHIP DE EXOMA HUMANO 
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[0270] Há acesso aos dados do chip Exome de um 

total de 3000 indivíduos do Knight-ADRC. A Illumina e a Affymetrix 

desenvolveram chips de genotipagem baratos e disponíveis no mercado, 

chamados de “chips de exoma”, que contêm variantes dentro dos exons que 

foram relatados pelo menos duas vezes no banco de dados do servidor de 

variantes de exoma. A maioria das variantes de codificação incluídas no chip de 

exoma são variantes muito raras, MAF <0,01. Essas matrizes fornecem um 

método rápido e simples para analisar variantes de baixa frequência. No entanto, 

essas matrizes não incluem todas as variantes de codificação. 

CONTROLE DE QUALIDADE DO CHIP EXOME (QC) 

[0271] As chamadas de genotipagem foram feitas 

usando as melhores práticas para chamar dados do chip Exome da Illumina 

descritas em outro lugar. O QC para o chip Exome é semelhante às etapas de 

QC usadas para GWAS, mas as variantes não foram removidas devido ao baixo 

MAF. Os dados brutos estão presentes para o chip Exome e os agrupamentos 

são verificados quanto a quaisquer associações significativas na única variante 

ou no nível do gene. 

TESTES DE CARGA 

[0272] Para acomodar o efeito de variantes raras com 

tamanho de efeito moderado, são usados métodos estatísticos validados que 

foram desenvolvidos para analisar a associação com variantes raras. 

Resumidamente, os métodos baseados em genes reduzem as variantes raras 

dentro de uma região a um único valor e, em seguida, testam a associação entre 

as variantes raras dentro de uma região e a característica de interesse. O teste 

de associação do kernel de sequência (SKAT) é usado para testar a associação 

entre o status e as variantes raras dentro de uma região gênica. A vantagem do 

SKAT sobre outros métodos baseados em genes é que o SKAT pode ser 

responsável por variantes com efeitos em diferentes direções dentro do mesmo 

gene e ajustar para covariáveis confusas. Razões de chances com intervalos de 

confiança de 95% são calculadas para o alelo alternativo em comparação com o 
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alelo mais comum. Se uma associação for detectada no teste alélico, análises 

posteriores determinam se o modelo aditivo ou dominante apresenta um melhor 

ajuste. Uma amostra de caso-controle independente é usada para replicar as 

descobertas do conjunto de dados de descoberta. A análise para cada conjunto 

de dados diferente é realizada separadamente. 

[0273] A análise conjunta é realizada para combinar 

os valores p e OR. Este método foi usado com sucesso em estudos anteriores 

para identificar novos genes para DA. 

DADOS GWAS 

[0274] A genotipagem de todo o genoma foi gerada 

anteriormente para a maioria (>90%) das amostras. A genotipagem foi realizada 

com uma variedade de matrizes, incluindo o chip NeuroX (WU e PPMI). Antes 

da análise de associação ou imputação, todas as amostras e genótipos são 

submetidos a um controle de qualidade rigoroso (CQ). Os dados do genótipo são 

limpos aplicando uma taxa de chamada mínima para SNPs e indivíduos (98%) e 

frequências mínimas de alelos menores (MAF = 0,02). SNPs que não estão no 

equilíbrio de Hardy-Weinberg (P <1 x 10-6) são excluídos. O teste de duplicatas 

imprevistas e parentesco críptico é realizado usando estimativas pareadas do 

genoma de proporção identidade por descendência. 

IMPUTAÇÃO 

[0275] Os dados do projeto de 1000 genomas (fase 3, 

lançado em novembro de 2014) e o software Impute2 são usados para imputar 

até 6 milhões de SNPs. SNPs com um R2<0,5, uma frequência de alelo menor 

(MAF) <0,02, fora do equilíbrio de Hardy-Weinberg (p <1 x 10-6), uma taxa de 

chamada <95% ou uma pontuação Gprobs <0,90 são removidos. Em GWAS 

anteriores e processos de imputação, um total de 6815690 SNPs foi aprovado 

no processo de CQ. 

ESTRUTURA DA POPULAÇÃO 

[0276] Dada a disponibilidade de dados GWAS, o 

Eigenstrat é usado nas amostras junto com as amostras HapMap como âncoras 
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para confirmar a raça/etnia autorrelatada. Os três primeiros fatores de 

componentes principais (PCs) da análise de estratificação da população são 

incluídos na análise como covariáveis. 

ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS 

[0277] São gerados até 150 GB de dados 

processados para cada exoma, sendo necessários três dias para alinhar a 

sequência e realizar a chamada SNP. Portanto, é necessário ter sistemas de 

armazenamento de dados grandes e seguros. Todos os dados gerados são 

salvos em um servidor Linux com 3 terabytes (TB) de espaço. Uma vez que os 

dados são processados e as variantes de sequência detectadas por 

sequenciamento de exoma são confirmadas por genotipagem, métodos 

eficientes e eficazes para gerenciamento de dados, controle de qualidade, 

limpeza, anotação e análise são aplicados que foram desenvolvidos e usados 

para outros projetos de sequenciamento de exoma. 

ANÁLISES BIOINFORMÁTICAS 

[0278] Os seguintes bancos de dados disponíveis 

publicamente são usados para análises complementares: Herança Mendeliana 

on-line no Homem (OMIM), Exome Variant Server ExAC, catálogo GWAS, 

GERP4, banco de dados ClinVar e Banco de dados de autofagia humana. 

ANÁLISES DE FORÇA 

[0279] Para determinar a força para detectar variantes 

genéticas associadas à idade no início, as análises foram executadas usando 

Proc Power no SAS. A análise foi executada usando frequências de alelos 

menores variando de 0,05 a 0,50, OR 1,2 a 3,6 e tamanho da amostra entre 4000 

e 7000. Alpha foi ajustado para 5 x 108 para análises de variantes únicas e 5 x 

106 para análises baseadas em genes. Com base nesses resultados, há 

aproximadamente 80% de força para detectar efeitos para OR >1,19 (ou <0,84). 

RESULTADOS ANTECIPADOS 

[0280] A viabilidade dos estudos aqui descritos é 

apoiada pelas abordagens imparciais anteriores que descobriram variantes raras 
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em um número limitado de genes ALP (PLD3, GRN, CTSF e SORL1) que são 

superrepresentados em DA familiar e esporádica. O objetivo de (I) é identificar 

genes associados ao risco de DA entre os ~430 genes no genoma humano 

pertencentes ao ALP. Os estudos, focados em genes causadores de DAL 

(n = 46) demonstram que pelo menos 12 novos genes adicionais no ALP 

associados ao risco de DA com grande tamanho de efeito podem ser 

identificados (ver, por exemplo, a Tabela 5) e que estes podem ser replicados 

em amostras adicionais com a profundidade adequada de cobertura (consulte, 

por exemplo, a Tabela 6). Esses resultados suportam a hipótese de que a 

variação nos genes ALP é maior em pacientes com DA do que a variação 

encontrada na população em geral. Portanto, espera-se que novas associações 

de risco de DA com um número dos 384 genes ALP restantes que estão incluídos 

nas análises sejam reveladas. 

[0281] Os resultados e o cálculo do poder sugerem 

que há poder suficiente para detectar uma razão de chances média de >2,7 na 

análise baseada em genes. Se a associação de genes ALP falhar em replicar 

com um projeto de controle de caso, um projeto de endofenótipo pode ser usado. 

Assim, o efeito das variantes em genes de ALP nos níveis de biomarcadores de 

CSF para DA pode ser determinado realizando uma única variante e análises 

baseadas em genes para genes de DAL e cada um dos seguintes biomarcadores 

de CSF: t-tau, p-tau e Aβ42. Para avaliar se as regiões genômicas regulatórias 

dos genes ALP podem estar envolvidas no risco de desenvolver DA, a 

associação dos genes ALP em dados do GWAS previamente publicados pelo 

Projeto Internacional de Genômica do Alzheimer (l-GAP) consistem em um total 

de 25580 casos de DA e 48466 controles puderam ser analisados. Uma 

abordagem complementar seria verificar se os genes ALP afetam a idade de 

início (AAO), portanto, os dados de um GWAS publicado anteriormente 

investigando variantes genéticas associadas com a idade de início da DA 

poderiam ser verificados. 

[0282] Usando o sequenciamento completo do 
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exoma, prevê-se que a maioria das variantes que alteram a proteína podem ser 

identificadas. No entanto, tornou-se evidente que complementar os dados de 

WES com dados de RNAseq poderia identificar mais variantes funcionais 

potenciais em variantes particulares que afetam as regiões doadoras e 

aceitadoras de splice. Os dados de RNAseq estão sendo gerados a partir de 

500 amostras de tecido cerebral de casos de DA e controle do qual os dados de 

WES já foram obtidos, o que permite a análise do impacto de variantes que 

afetam o splice em genes ALP na patogênese da DA. O sequenciamento do 

genoma completo de 100 indivíduos também está sendo gerado para realizar 

análises mais detalhadas do papel das regiões genômicas não codificantes do 

genoma. 

(II) DETERMINAR OS EFEITOS FUNCIONAIS DE GENES 

CANDIDATOS SELECIONADOS DA ALP NA PATOGÊNESE DA DA IN VIVO 

[0283] Existe a hipótese de que novos genes ALP 

associados ao risco de DA desempenham um papel na patogênese da DA in 

vitro. Conforme descrito neste documento, os ensaios baseados em células 

podem ser usados para examinar o efeito das variantes selecionadas em genes 

ALP candidatos associados ao risco de DA na atividade enzimática, estabilidade 

da proteína e/ou níveis de mRNA e seu impacto na função do lisossoma. O efeito 

de variantes funcionais validadas na amiloidogênese, processamento de APP e 

degradação de Aβ pode ser examinado conforme descrito abaixo. 

METODOLOGIA E ANÁLISE 

[0284] Está além do escopo dos estudos aqui 

descritos avaliar todas as variantes de cada gene ALP associado à DA 

identificado em (I). Portanto, as 3 a 5 principais variantes identificadas em (I) em 

genes que correspondem aos seguintes critérios são priorizadas. 1) Há um 

modelo de camundongo disponível (comercialmente ou por meio de 

colaboradores) que pode ser usado para obter neurônios primários/células da 

microglia e realizar experimentos in vivo descritos em (III). 2) Existem ensaios 

bioquímicos e/ou baseados em células para a detecção de alterações em sua 
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função. 3) Existem colaboradores na Washintgon University em Saint Louis com 

experiência suficiente para auxiliar na análise dos dados. Assim, levando em 

consideração a força dos dados das amostras de descoberta e replicação e 

todos os critérios acima, esses três genes NAGLU, NPC1 e DNAJC5 foram 

selecionados. A experiência e as colaborações adequadas estão disponíveis 

para realizar todos os experimentos aqui descritos. 

CLONAGEM DE GENES ALP SELECIONADOS 

[0285] É importante caracterizar os efeitos dos genes 

candidatos do tipo selvagem e mutantes na expressão da proteína e função 

normal. O clone de cDNA é adquirido dos genes candidatos de Origene ou 

Invitrogen. Variantes selecionadas são projetadas usando um kit de mutagênese 

sítio-dirigida (QuikChange II (Agilent Technology, Santa Clara, CA, EUA). 

GERAÇÃO DE LENTIVIRUS 

[0286] Os cDNAs de tipo selvagem e mutantes são 

subclonados em um vetor pLenti-III-PGK (Applied Biological Materials Inc, 

Richmond, Canadá), que carrega um gene resistente à puromicina. Os vetores 

lenti resultantes juntamente com plasmídeos que codificam para VSV-G, 

Gag-Pol e Rev são cotransfectados em células de empacotamento HEK-293T, 

conforme descrito anteriormente. O sobrenadante viral é coletado de acordo com 

protocolos publicados anteriormente. As células N2A695 são cultivadas com 

sobrenadantes virais não concentrados durante 24 horas e as células são 

selecionadas com 5 pg/ml de puromicina durante quatro semanas. Um modelo 

knockdown usando um vetor lentiviral carregando shRNA específico para os 

genes NAGLU, NPC1 e DNAJC5 também é gerado em células N2A695. 

ENSAIOS À BASE DE CÉLULAS 

[0287] As seguintes linhas de células são usadas: rim 

embrionário humano (HEK293-T), N2A e N2A695 (células de neuroblastoma de 

camundongo que expressam estavelmente APP695 WT humano (denominado 

N2A695), que são rotineiramente usadas para estudar o processamento de APP) 

(ver, por exemplo, a Figura 7A). Neurônios primários ou células da micróglia de 
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modelos hemizigóticos ou nocautes de NAGLU, NPC1 e DNAJC5 também são 

transduzidos com variantes identificadas em (I). A cultura de neurônios primários 

é realizada conforme descrito anteriormente. 

EFEITOS DE mRNA E NÍVEIS DE PROTEÍNA 

[0288] PCR quantitativo em tempo real usando 

iniciadores específicos é usado para testar o efeito das variantes selecionadas 

nos níveis de mRNA e splicing. Western Blot é feito com os seguintes anticorpos 

anti-CSPα (ADI-VAP-SV003-E, ENZO Life Sciences) anti-NAGLU (ab137685, 

Abeam) e anti-NPC1. Um ensaio fluorométrico é realizado conforme descrito 

anteriormente para a atividade NAGLU (ver, por exemplo, as Figuras 7D e 7E). 

Resumidamente, a clivagem de 4-metilumbeliferil-N-acetil-a-glucosaminida é 

medida em emissão de 448 nm e excitação de 365 nm em um espectrofotômetro 

de fluorescência Hitachi F-2000 (Hitachi, Pleasanton, CA) usando uma curva 

padrão variando de 0,02 a 5 mM de 4-metilumbeliferona (Sigma, St. Louis, MO). 

Os ensaios específicos de NPC-1 são realizados conforme publicado 

anteriormente. 

FUNÇÃO DE LISOSSOMA 

[0289] Lysotracker é usado para quantificar o número 

de compartimentos ácidos por célula usando citometria de fluxo (ver, por 

exemplo, FIGURA 7C). O pH lisossomal é medido pelo amarelo/azul de dextran 

LysoSensor (DND-160). A integridade da membrana lisossômica é monitorada 

por laranja de acridina. O fracionamento subcelular é realizado usando o 

Lysosome Enrichment Kit for Tissue and Cultured Cells (Thermo Scientific), 

LAMP1, Rab7 e EEA1 são usados como controle para lisossoma, marcadores 

de endossomo tardio e inicial (ver, por exemplo, a Figura 7B). Este ensaio é 

complementado por imagens confocais de imunofluorescência para colocalizar 

a proteína selecionada dentro dos lisossomos (LAMP-1 ou 2), endossomo inicial 

(EEA1), endossomo tardio (Rab7), marcadores de membrana plasmática 

(Flotilina) (ver, por exemplo, a Figura 7A). 

ATIVIDADE DE ENZIMA LISOSSOMAL BASEADA EM 
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LISADO CELULAR 

[0290] A elevação secundária intra e extracelular na 

atividade da enzima lisossomal é realizada por ensaios fluorométricos para 

PPT-1, β-gluc e β-Hexa (ver, por exemplo, as Figuras 7D e 7E). 

MODULAÇÃO FARMACOLÓGICA DA 

MACROAUTOFAGIA 

[0291] As células transduzidas são tratadas com 

ativadores e inibidores do sistema autofágico (Rapamicina, Torin1, Torin 2, 

metilamina, brefeldina A e Spautin-1) e autofagia mediada por chaperona (AR7). 

Western blot de LC3 e p62 são usados como indicadores indiretos de ativação 

de macroautofagia. 

[0292] Agentes lisosomotrópicos como cloroquina, 

cloreto de amônio (NH4Cl) e leupeptina são usados como controles positivos. 

EFEITOS NO PROCESSAMENTO E VOLUME DE 

NEGÓCIOS DO APP 

[0293] As células N2A695 são tratadas com o inibidor 

da síntese de proteínas ciclo-heximida para quantificar a meia-vida de APP. Os 

níveis de proteína e transcrito da maquinaria de processamento de APP (PSEN1, 

Nicastrina, ADAM10, ADAM17 e BACE1) são medidos por Western blot e 

RT-qPCR, respectivamente. Para medir os efeitos dinâmicos de genes ALP 

selecionados na APP da superfície celular, a APP na membrana plasmática é 

marcada usando um derivado de biotina de clivagem não permeável à 

membrana (Sulfo-NHS-SS-Biotina) a 4 °C. A APP da superfície celular é medida 

por estreptavidina IP e imunotransferência de APP, conforme publicado 

anteriormente. 

NÍVEIS DE Aβ40/Aβ42 

[0294] As espécies de Aβ em lisados celulares e 

meios de células N2A695 transduzidas são detectadas por ELISA em sanduíche, 

conforme publicado anteriormente (ver, por exemplo, FIGURA 9C). Os peptídeos 

Aβx-40 e Aβx-42 são capturados com anticorpos de revestimento monoclonal de 
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camundongo HJ2 (anti-Aβ35-40) e HJ7.4 (anti-Aβ37-42). HJ5.1 (anti-Aβ13-28), 

um anticorpo biotinilado direcionado ao domínio central, ou HJ3.5 (anti-Aβ1-13), 

que direciona os aminoácidos N-terminais, são usados como o anticorpo de 

detecção, seguido por estreptavidina-poli-HRP-40 (Fitzgerald Industries). 

PROCESSAMENTO DE α/β-SECRETASE DE APP 

[0295] Os produtos de clivagem de APP (sAPPβ e 

sAPPα) no sobrenadante celular e fragmentos intracelulares (α e β-CTFs) são 

medidos por Western blot. Os seguintes anticorpos 22C11 e CT695 são usados 

para caracterizar os fragmentos de comprimento total e α e β-CTF (ver, por 

exemplo, a Figura 9D). 

ABSORÇÃO/DEGRADAÇÃO DE Aβ 

[0296] As células microgliais primárias transduzidas 

com variantes selecionadas ou shRNA específicos são tratadas com Aβ42 

sintético 250 nM por 2 horas. Para medir a absorção de Aβ, as células tratadas 

com Aβ42 são lavadas e tripsinizadas para remover o Aβ ligado à superfície, 

lisado e o Aβ42 intracelular são medidos por ELISA sanduíche (ver, por exemplo, 

FIGURA 9C). A taxa de captação de Aβ é medida variando o tempo que as 

células são expostas ao Aβ42: 0, 5, 10, 30 min e 1, 2, 4, 8, 12, 24 h. Para medir 

a degradação de Aβ, as células são tratadas com Aβ42 sintético 250 nM por 

2 horas, bem lavadas e incubadas em meio fresco. As células são então lavadas, 

tripsinizadas, lisadas e o Aβ42 intracelular é medido após 0, 2, 4, 8, 12, 24 horas. 

A meia-vida Aβ intracelular é calculada assumindo a cinética de primeira ordem, 

conforme publicado anteriormente. 

ANÁLISES BIOINFORMÁTICAS 

[0297] Os seguintes bancos de dados disponíveis 

publicamente são usados para análises complementares: Expressão de Genes 

Omnibus, Brain RNA-seq2, dados de expressão de genes da Mouse Dementia 

Network (Mouse DemNet), PoliFen2, SIFT, Human Splicing Finder e Mouse 

Genome Informatics. 

RESULTADOS ANTECIPADOS 
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[0298] Com base no projeto específico descrito aqui 

para detectar variantes funcionais raras previstas e resultados de confirmação 

em DNAJC5, é antecipado que as variantes de risco do gene ALP identificadas 

em (I) causam uma perda parcial da função e alteram a função do lisossoma. 

Espera-se que 5 a 20% da atividade residual seja detectada na função dessas 

proteínas. Também é antecipado que a superexpressão, a regulação negativa 

ou as variantes de alteração de splicing dos genes de ALP afetam o metabolismo 

de APP e a amiloidogênese. Recursos computacionais e dados de mineração da 

literatura podem ser usados para escolher cuidadosamente o tipo de célula e 

ensaios funcionais, incluindo ensaios de metabolismo Aβ ou tau para cada gene 

ALP. Além disso, espera-se que os experimentos aqui descritos permitam a 

avaliação dos efeitos de variantes selecionadas em genes de ALP na 

sobrevivência de neurônios e células da micróglia. 

[0299] Se uma diferença robusta entre WT e variantes 

de risco nos genes NAGLU, NPC1 e DNAJC5 não for observada, isso pode ser 

devido à superexpressão mascarando mudanças sutis na função. Assim, as 

variantes de risco de DA que causam pequenas mudanças que podem se 

manifestar na doença ao longo da vida, mas pode ser um desafio ver um efeito 

nos dias de uma cultura de células. Portanto, as mutações de APP podem ser 

superexpressas ou a função de ALP pode ser alterada farmacologicamente. 

Neurônios primários de modelos de camundongos AD, como camundongos 

transgênicos 5XFAD (34840-JAX), podem ser usados e transduzidos com 

variantes selecionadas nos genes NAGLU, NPC1 e DNAJC5 e o efeito no 

processamento de APP e agregação de tau testado. Neurônios derivados de 

iPSc de pacientes com DA portadores de variantes nos genes NAGLU, NPC1 e 

DNAJC5 podem ser usados e o efeito de tais variantes no metabolismo de APP 

pode ser comparado com controles. Métodos de edição de genoma, como uma 

tecnologia CRISPr, podem ser usados para introduzir as variantes selecionadas 

nos genes ALP e realizar os ensaios funcionais descritos acima. As células 

N2A695 ou neurônios primários ou células da glia expressando de forma estável 
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variantes selecionadas nos genes NAGLU, NPC1 e DNAJC5 podem ser tratadas 

com doses subletais de agentes lisosomotrópicos de inibidores de autofagia e 

os efeitos no processamento de APP medidos. 

[0300] A etapa a seguir após a identificação de 

variantes em NAGLU, NPC1 e DNAJC5 que afeta tanto o risco quanto a 

patogênese da DA in vitro é tirar vantagem do progresso nas terapias para DAL. 

Estratégias de tratamento, como substituição de enzimas, redução de substrato, 

acompanhantes moleculares ou modulação farmacológica da ALP são utilizadas 

e seus efeitos em ensaios de patogênese DA testados in vitro. 

(III) DETERMINAR OS EFEITOS FUNCIONAIS DOS 

PÊNIS CANDIDATOS SELECIONADOS DA ALP NA PATOLOGIA DA DA IN 

VIVO 

[0301] Existe a hipótese de que novos genes ALP 

associados ao risco de DA desempenham um papel na patogênese da DA in 

vivo. Conforme descrito neste documento, uma pesquisa patológica quantitativa 

e qualitativa do desenvolvimento espontâneo da patologia da DA pode ser 

realizada em camundongos hemizigóticos ou nocaute (KO) NAGLU, NPC1 e 

DNAJC5 em três pontos de tempo definidos pelo tempo de desenvolvimento da 

patologia intrínseca. O efeito da dosagem do gene dos genes NAGLU, NPC1 e 

DNAJC5 na carga da placa Aβ também pode ser medido em um modelo bem 

caracterizado de DA familiar de início precoce, camundongos transgênicos 

5XFAD (34840-JAX). 

METODOLOGIA E ANÁLISE 

[0302] Está além do escopo dos experimentos aqui 

descritos avaliar cada gene ALP associado com DA identificado em (I). Portanto, 

os critérios de inclusão foram definidos para a seleção do modelo de 

camundongo que é selecionado para os estudos in vivo de acompanhamento: 

deve estar disponível (comercialmente ou por meio de colaboradores), deve 

haver um ensaio funcional, patologia cerebral robusta, mudanças 

comportamentais robustas, idealmente uma vida útil curta e validação in vitro do 
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efeito na amiloidogênese. 

GRUPOS DE CAMUNDONGOS 

[0303] 3 grupos (18 camundongos/grupo) de 

camundongos NAGLU, NPC1 e DNAJC5 são gerados para este experimento: 1) 

companheiros de ninhada normais, 2) camundongos hemizigóticos (+/-) e 3) 

camundongos deficientes (-/-) em três diferentes pontos no tempo. O tempo 

médio de vida dos camundongos NAGLU KO é de 12 meses. No entanto, a 

patologia cerebral é evidente logo aos 3 meses. Assim, a patologia da DA é 

pesquisada em 2 meses, 4 meses e 8 meses nos camundongos NAGLU. O 

tempo médio de vida dos camundongos KO DNAJC5 é de 60 dias e a patologia 

cerebral é evidente já em 30 dias. Assim, a patologia da DA é pesquisada em 

21 dias, 30 e 40 dias. O tempo médio de vida dos camundongos KO NPC1 é de 

75 dias, então a patologia da DA é pesquisada em camundongos KO NPC1 em 

30, 50 e 70 dias. 

[0304] O modelo de camudongo com DA 5XFAD 

também é usado. Os camundongos 5XFAD acumulam Aβ-42 intraneuronal às 

seis semanas de idade. A deposição de amiloide no hipocampo aparece aos dois 

meses e se propaga por todo o cérebro em ratos mais velhos. A verificar ainda 

se a deficiência de NAGLU, NPC1 e DNAJC5 poderia exacerbar um processo 

amiloidogênico existente, camundongos NAGLU, NPC1 e Cspα são cruzados 

com camundongos transgênicos 5XFAD. 3 grupos (27 camundongos/grupo) são 

gerados para essa experiência. O efeito da dosagem do gene na carga de placas 

Aβ é determinado medindo os níveis cerebrais de Aβ-42 em três semanas, 

deposição de amiloide em 1 mês e dois meses em 5XFDA/NAGLU (+/-), 

5XFAD/NPC-1 (+/-) e camundongos 5XFAD/DNAJC5 (+/-). 3 grupos (27 

camundongos/grupo) são gerados para essa experiência. O efeito da ausência 

total dos genes selecionados na patologia 5XFAD é avaliado analisando 

camundongos 5XFDA/NAGLU (-/-), 5XFAD/NPC-1 (-/-) e 5XFAD/DNAJC5 (-/-) 

ao mesmo tempo pontos descritos para avaliar a patologia intrínseca de cada 

camundongo KO. O experimentador não tem conhecimento do genótipo e da 
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idade dos animais durante as análises histológicas. Cada camundongo é 

atribuído a um número de identificação aleatório. 

QUANTIFICAÇÃO DE PLACA AMILOIDE 

[0305] Seções cerebrais vibratômicas com cinquenta 

micrômetros de espessura são coletadas a cada 300 pMs da comissura rostral 

anterior ao hipocampo caudal. Para imageamento de placas, as seções são 

coradas com ThioS ou imunocoradas com anticorpos anti-Aβ HJ3.4. Imagens 

digitais de alta resolução das fatias de cérebro manchadas são obtidas com o 

NanoZoomer Digital Scanner (Hamamatsu Photonics). A área total de cobertura 

da placa é medida usando o NIH ImageJ na região do hipocampo ou córtex 

piriforme e expressa como porcentagem da área total para cada fatia. Os 

resultados de n = 4 seções são calculados em média para representar cada 

animal. 

NÍVEIS DE Aβ40/Aβ42 

[0306] Para detectar Aβ total no hipocampo de 

camundongos jovens, o tecido dissecado é homogeneizado sequencialmente 

em PBS seguido por tampão RIPA para obter Aβ solúvel em detergente em uma 

idade em que as placas não são observadas e as amostras são reunidas para 

análise. Em camundongos idosos (quando as placas são abundantes), os 

tecidos do hipocampo são homogeneizados sequencialmente em PBS, seguido 

por guanidina 5 M em TBS, pH 8,0 (para extrair o Aβ fibrilar e ligado à 

membrana). Os níveis de Aβ40/Aβ42 são quantificados com ELISA conforme 

descrito em (II). 

RESULTADOS ANTECIPADOS 

[0307] Com base no grande tamanho do efeito que as 

análises genéticas estão relatando, prevê-se que em hemizigotos e 

camundongos deficientes dos genes ALP candidatos que foram encontrados 

para estar associados ao risco de DA e validados em ensaios in vitro, mais 

patologia de DA é encontrada do que nos respectivos controles pareados por 

idade. Também se espera ver um efeito da dose do gene na patologia da DA; 
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camundongos hemizigóticos e KO de genes NAGLU, NPC1 e DNAJC5 devem 

acelerar e piorar a carga da placa de Aβ em camundongos 5XFAD. 

[0308] Se a patologia de DA não for encontrada nos 

cérebros de camundongos hemizigóticos e deficientes, os vetores AAV2/9 

transportando a variante mais significativa validada em (II) são gerados e 

injetados estereotaxicamente no hipocampo dos camundongos hemizigóticos e 

a presença de patologia de DA é reavaliada. Se a patologia da DA for 

encontrada, um experimento de resgate também pode ser tentado pela injeção 

do vetor AAV2/9 carregando a cópia de tipo selvagem do gene deficiente e 

reteste para a patologia da DA. Outra maneira de testar o papel dos genes 

NAGLU, NPC1 e DNAJC5 na patologia da DA é injetar vetores AAV2/9 portando 

shRNA/RNAi validado para derrubá-los em camundongos transgênicos 5XFAD 

e testar se há um efeito na patologia da DA. 

[0309] Terapias para DAL, como reposição 

enzimática, redução de substrato, chaperones moleculares e modulação 

farmacológica da ALP, podem ser testados quanto ao seu efeito em ensaios de 

patogênese da DA in vivo. Combinando os resultados dos estudos aqui descritos 

e a disponibilidade de um ensaio fluorométrico para a atividade NAGLU e 

ensaios de espectrometria de massa para biomarcadores NPC1, pode-se 

rastrear LCR, plasma, soro ou manchas de sangue seco de grandes coortes de 

casos de DA e controles para detectar defeitos específicos que podem ser 

usados como biomarcadores para DA. Para determinar se a deficiência de 

NAGLU, NPC1 e DNAJC5 poderia exacerbar a patologia de tau, camundongos 

NAGLU, NPC1 e DNAJC5 são cruzados com camundongos que expressam tau, 

p.P301L (015815-JAX). Camundongos tau, p.P301L desenvolvem emaranhados 

no córtex aos 4 meses de idade. Portanto, os níveis de tau são medidos com um 

mês de idade em camundongos cruzados com camundongos NAGLU, NPC1 e 

DNAJC5. As condições para medir a carga de tau hiperfosforilada em cérebros 

de camundongos foram otimizadas. A quantificação dos níveis cerebrais de tau 

por ELISA também foi previamente otimizada. Métodos de edição de genoma, 
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como a tecnologia CRISPr, são usados para gerar camundongos knock-in das 

variantes nos genes ALP com o efeito mais forte em ensaios in vitro. Estes 

camundongos knock-in também são cruzados com modelos de camundongos 

DA incluindo 5XFAD e camundongos que expressam tau, p.P301 L. 

EXEMPLO 3: IDENTIFICAÇÃO DA VARIAÇÃO 

GENÉTICA SUBJACENTE À DISFUNÇÃO DAVIA DE AUTOFAGIA 

LISOSSOMAL (ALP) NA DOENÇA DE ALZHEIMER (DA) 

[0310] Esse exemplo descreve o papel de variantes 

funcionais raras em genes da via de autofagia lisossomal na doença de 

Alzheimer. 

[0311] Embora vários estudos in vitro e in vivo 

sugiram que a disfunção da via autofágica do lisossoma (ALP) contribua para a 

patogênese da DA, a variação genética subjacente ao declínio dependente da 

idade e associado à DA na função ALP não é bem compreendida. Variantes 

funcionais raras em genes causadores de DA e múltiplos genes de risco de DA 

causam disfunção de ALP. No entanto, uma avaliação sistemática e abrangente 

da contribuição da variação genética dentro da população geral de cada gene na 

ALP para o risco de desenvolver DA e seu papel na patogênese da DA não foi 

concluída. Para abordar essa lacuna no conhecimento atual, descrito aqui é uma 

abordagem poderosa para identificar e priorizar variantes heterozigotas 

funcionais raras em genes da ALP que estão associados ao risco de desenvolver 

DA. Uma estrutura integrativa inovadora que acopla métodos computacionais e 

dados experimentais pode ser usada para validar o efeito funcional de genes 

ALP selecionados tanto in vitro quanto in vivo. Em primeiro lugar, a carga de 

variantes funcionais raras em cada gene da ALP de 33350 controles europeus 

não finlandeses é comparada com 2000 casos de DA e 3000 controles. Os 

resultados são replicados em amostras independentes adicionais, incluindo 2000 

casos de DA e 2000 controles, juntamente com 10000 amostras disponíveis 

publicamente do projeto de sequenciamento da doença de Alzheimer (ADSP). 

Em segundo lugar, os ensaios bioquímicos e baseados em células são usados 
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para caracterizar completamente o impacto funcional das variantes genéticas 

selecionadas nas proteínas ALP candidatas associadas à DA. O efeito das 

proteínas mutadas na função ALP e as consequências nos níveis de APP de 

comprimento total, tráfego de APP, geração de Aβ em neurônios e degradação 

de Aβ por células gliais são examinados. Finalmente, pode ser determinado se 

haploinsuficiência dos genes NAGLU, NPC1 e DNAJC5 aceleram a patologia de 

DA presente em um modelo de DA de camundongo bem caracterizado. É 

realizada uma pesquisa patológica quantitativa do efeito do comprometimento 

hereditário crônico leve do lisossoma em fenótipos relevantes para DA 

envolvendo Aβ. Os experimentos aqui descritos podem revelar novos genes ALP 

associados à DA. Eles podem fornecer maiores informações sobre o mecanismo 

de disfunção de ALP na patogênese da DA. 

[0312] Os objetivos dos estudos aqui descritos são 

identificar a variação genética que está subjacente à disfunção da via de 

autofagia lisossomal (ALP) envolvida na patogênese da doença de Alzheimer 

(DA). Os estudos descritos neste documento incorporam uma estrutura 

integrativa inovadora que acopla métodos computacionais e dados 

experimentais para validar os efeitos funcionais de genes ALP selecionados 

tanto in vitro quanto in vivo. Os experimentos aqui descritos podem revelar novos 

genes ALP associados à DA. Eles podem fornecer maiores informações sobre o 

mecanismo de disfunção de ALP na patogênese da DA. 

PAPEL DE VARIANTES FUNCIONAIS RARAS EM 

GENES DA VIA DE AUTOFAGIA LISOSSOMAL NA DOENÇA DE ALZHEIMER 

[0313] A idade é o maior fator de risco para o 

desenvolvimento e progressão da doença de Alzheimer (DA). O envelhecimento 

também diminui a capacidade degradativa da via de autofagia lisossomal (ALP). 

Embora vários estudos in vitro e in vivo sugiram que a disfunção de ALP contribui 

para a patogênese da DA, a variação genética subjacente ao declínio 

dependente da idade e associado à DA na função de ALP não é bem 

compreendida. A hipótese principal é que as formas leves de disfunção de ALP 
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hereditária exacerbada por deficiências de ALP adicionais relacionadas à idade 

contribuem para o desenvolvimento da patologia da DA. Consequentemente, as 

deficiências de ALP herdadas nos neurônios podem aumentar a geração de 

amiloide, enquanto as deficiências de ALP nas células gliais podem diminuir sua 

capacidade de degradar as placas amiloides. Assim, o equilíbrio entre a 

produção e a eliminação determina os níveis de Aβ e a propensão para o 

desenvolvimento de placas amiloides. 

[0314] Estudos de pequeno tamanho de amostra 

focados em variantes de codificação única em alguns genes ALP (por exemplo, 

Catepsina D) em populações isoladas e “resultados” intrônicos de grandes 

estudos de associação do genoma (GWAS) (por exemplo, SQSTM1) apoiam o 

papel de variantes genéticas em genes ALP no risco de DA. Além disso, 

mutações raras em genes causadores de DA (por exemplo, Presenilinas) e 

variantes codificadoras funcionais em genes de risco de DA (por exemplo, 

SORL1) causam disfunção de ALP. O genoma humano codifica pelo menos 430 

genes associados à ALP. No entanto, uma avaliação sistemática e abrangente 

da contribuição das variantes de codificação em cada gene da ALP para o risco 

de desenvolver DA não foi concluída. Conforme descrito neste documento, a 

seção (I) pode abordar essa lacuna. 

[0315] Combinando dados de sequenciamento do 

exoma inteiro (WES) com um grande banco de dados de casos de DA e controles 

previamente revelados que variantes raras em um gene ALP putativo (família 

Fosfolipase D, membro 3, PLD3) estão associadas ao risco de DA. PLD3 é um 

gene responsivo ao fator de transcrição EB (TFEB) e parece afetar o 

processamento da Proteína Precursora Amiloide (APP) por meio de um 

mecanismo mediado por lisossomas. Existem dados que demonstram um 

enriquecimento de variantes heterozigóticas funcionais previstas em vários 

genes lisossomais adicionais na DA esporádica de início tardio. Em um esforço 

para validar essas associações, um papel complementar para a chaperona 

sináptica, a proteína da cadeia de cisteína (CSPα) foi revelada como uma 
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proteína lisossomal funcional associada. Além disso, foram coletados dados que 

mostram que os níveis de transcrição CSPα são reduzidos em cérebros de 

pacientes com DA e modelos de camundongos. Além disso, as mutações no 

CSPα afetam a fusão autofagossomo/lisossoma in vitro e afetam a geração de 

Aβ in vivo. Os genes que codificam o transportador intracelular de colesterol 1 

(NPC1) e a N-acetil-alfa-glucosaminidase (NAGLU) também estão associados 

ao risco de DA nessas análises. Além disso, um aumento significativo foi 

encontrado nos níveis de transcrição NPC1 e NAGLU com a idade em amostras 

de cérebro humano normal. Curiosamente, os níveis de transcrição NPC1 e 

NAGLU também são significativamente mais elevados em casos de DA em 

comparação com controles de mesma idade. Esses resultados apoiam a 

viabilidade dos estudos aqui descritos e sugerem que a haploinsuficiência 

causada por variantes heterozigóticas funcionais em genes ALP afeta o risco de 

desenvolver DA, possivelmente afetando o metabolismo de APP, geração de Aβ 

e degradação de Aβ in vitro e in vivo. 

(I) IDENTIFICAR GENES ALP ENRIQUECIDOS COM 

VARIANTES FUNCIONAIS RARAS NA DA 

[0316] As análises de variante única e baseadas em 

genes de todos os genes ALP (n = 430) são realizadas em 4000 casos de DA e 

5000 controles internos. Os resultados são replicados em amostras 

independentes (5000 casos de DA e 4500 controles) do projeto de 

sequenciamento da doença de Alzheimer (ADSP). Todos os genes ALP são 

analisados usando dados WES de europeus não finlandeses (n = 33350) do 

banco de dados Consórcio de Agregação de Exoma (ExAC) para determinar a 

variação genética de base em cada gene da ALP de indivíduos de ancestralidade 

europeia. 

(II) DETERMINAR OS EFEITOS FUNCIONAIS DE GENES 

CANDIDATOS SELECIONADOS DA ALP NO METABOLISMO DE APP. 

GERAÇÃO DE AΒ E DEGRADAÇÃO DE AΒ IN VITRO 

[0317] Ensaios bioquímicos e baseados em células 
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são usados para validar o efeito das variantes selecionadas na função da 

proteína, estabilidade da proteína e seu impacto na função ALP. O efeito de 

variantes funcionais validadas no tráfego de APP, meia-vida de APP, maquinário 

de processamento de APP e geração de Aβ são examinados em neurônios 

primários. A absorção e degradação de Aβ são testadas em células gliais de 

camundongos deficientes ou hemizigóticos (genes NAGLU, NPC1 e DNAJC5). 

(III) DETERMINAR OS EFEITOS FUNCIONAIS DE 

HAPLOINSUFICIÊNCIA EM GENES ALP CANDIDATOS SELECIONADOS NO 

DESENVOLVIMENTO DA PATOLOGIA DA DA EM CAMUNDONGOS IDOSOS 

[0318] Pode ser determinado se o comprometimento 

leve do lisossoma acelera a geração de Aβ, deposição de placa, perda sináptica 

e gliose no camundongo 5XFAD no estágio inicial (4 meses) e tardio (8 meses 

de idade) da patogênese da DA. Uma pesquisa patológica quantitativa do efeito 

do comprometimento hereditário crônico do lisossoma em fenótipos relevantes 

para DA é realizada em camundongos de 24 meses de idade na ausência de 

mutações FAD. 

[0319] Esses estudos constituem a base de prova de 

princípio para a contribuição genética para a disfunção ALP associada à DA. 

Atualmente, esse conhecimento não existe e pode gerar novos alvos 

terapêuticos. 

ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

SIGNIFICÂNCIA 

[0320] A via de autofagia lisossomal (ALP) é uma via 

importante para a degradação de organelas intracelulares e proteínas com 

tendência a agregados. Autofagia, que significa literalmente “autoconsumo”, é 

uma via de degradação intracelular responsável pela digestão e reciclagem de 

nutrientes através do lisossoma. Uma resposta autofágica funcional genuína 

direciona o material citoplasmático de origem endógena ou exógena à 

degradação nos lisossomos. Os lisossomos desempenham um papel importante 

na detecção de nutrientes e nas vias de sinalização que envolvem o alvo 
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mamífero do complexo de rapamicina 1 (mTORCI), complexo quinase e fator de 

transcrição EB (TFEB), por meio de um mecanismo de sinalização de lisossoma 

para o núcleo que controla a eliminação celular e o metabolismo energético. ALP 

é um sistema de controle de qualidade intracelular que desempenha um papel 

protetor contra a neurodegeneração, mesmo na ausência de expressão de 

qualquer proteína mutante associada à doença. A deleção neuronal específica 

dos genes “centrais” da autofagia (ATG5 e ATG7) causa o acúmulo de proteínas 

anormais, neurodegeneração progressiva e mortalidade prematura. 

DISFUNÇÃO DE ALP NA DA 

[0321] Enquanto as formas familiares de DA são 

patogenicamente conduzidas pela produção aumentada de amiloide-β (Aβ), 

estudos recentes em pacientes com DA esporádica de início tardio demonstram 

eliminação prejudicada de Aβ. Assim, o equilíbrio entre a produção e a 

eliminação determina os níveis de Aβ e a propensão para o desenvolvimento de 

placas amiloides. Os genes “centrais” da ALP são regulados para baixo da 

transcrição durante o envelhecimento normal no cérebro humano. 

Surpreendentemente, em contraste com o envelhecimento normal, há 

suprarregulação transcricional da ALP nos cérebros de pacientes com DA, o que 

pode representar uma tentativa compensatória do sistema de lidar com o 

acúmulo de proteínas anormais. Há uma redução nos níveis de beclin-1 (uma 

proteína multifuncional essencial para a formação de autofagossomo na ALP), 

um aumento nos níveis de rab5 e rab7 (pequenas proteínas TGPase 

relacionadas a ras (rab) que regulam o tráfego de vesículas ao longo das vias 

endossomal-lisossomais), e ativação anormal de macroautofagia (altos níveis de 

LC3-II) e sinalização mTOR (quinase p70 S6 fosforilada) em cérebros com DA 

esporádica, bem como acumulação neuronal maciça de vacúolos autofágicos 

(AVs) e corpos densos lisossomais em neuritos distróficos. Estudos 

neuropatológicos também descobriram que a patologia autofagia-lisossomal no 

cérebro com DA contribui para a patogênese da DA, no entanto, os mecanismos 

subjacentes não são bem compreendidos. 
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DISFUNÇÃO ALP HERDADA EXACERBA A PATOLOGIA 

DA DA 

[0322] As mudanças na ALP também foram 

encontradas em vários modelos de DA de camundongos transgênicos. A 

haploinsuficiência de beclin-1 em dois modelos de camundongos DA (J20 e T41; 

hAPP751V1711, KM670/671NL) produziu mais desorganização de seus 

lisossomos, promoveu o acúmulo intracelular e extracelular de Aβ e exacerbou 

a neurodegeneração. A ausência da neuraminidase 1 lisossomal (NEU1) 

exacerbou a patologia Aβ no modelo de DA (5XFAD; APP KM670/671, 1716V, 

V717I/PSEN1 M146L/L286V). Em contraste, a superexpressão de NEU1 reduziu 

a patologia da DA. Em conjunto, esses resultados sugerem que as alterações 

nos genes “centrais” de ALP ou nas proteínas dos lisossomas agravam a 

patologia da DA. 

MELHORAR A FUNÇÃO DE ALP REDUZ FENÓTIPOS 

RELEVANTES PARA DA AMILOIDE 

[0323] Os camundongos APP/PS1 

(APPK670M/N671L/PS1M146L) exibem ativação de macroautofagia anormal 

em populações neuronais vulneráveis, mesmo antes da deposição extracelular 

de Aβ. No entanto, a expressão direcionada de TFEB em neurônios e astrocistos 

reduziu as placas Aβ no modelo de camundongo APP/PS1. A expressão de 

TFEB impulsiona a regulação positiva da transcrição de vários genes 

lisossomais e de tráfego e aumenta a acidificação e a função dos lisossomas. A 

ativação de proteases de cisteína lisossomal (por deleção de cistatina B) em um 

modelo de camundongo DA (TgCRND8; hAPPK670N/M671L/V717F) resgatou a 

patologia autofágica-lisossomal, reduziu Aβ anormal e acumulações de proteína 

ubiquitinada, diminuiu a deposição de amiloide extracelular e níveis totais de 

Aβ40/42 no cérebro, e preveniu o desenvolvimento de déficits nos testes de 

aprendizagem e memória. 

[0324] A ativação farmacológica das proteases 

lisossomais reduziu os níveis de Aβ42, melhorou o desempenho em testes 
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cognitivos e déficits sinápticos em dois modelos de camundongos DA (J20 e 

APP/PS1). A ativação farmacológica da ALP (inibição de mTOR) melhora os 

déficits cognitivos e alivia o acúmulo de β-amiloide em vários modelos de DA 

(J20; hAPP695,751.770V171 F.KM670/671NL), (3xT g-AD; APPSwe/T 

auP301L), (APP-PS1; APPswe/PSEN1 dE9). Estes resultados mostram que a 

ativação global do ALP ou aumentos seletivos da proteólise lisossomal facilitam 

a eliminação de amiloide em vários modelos de camundongos com DA. 

Aβ É GERADO NOS COMPARTIMENTOS 

ENDOSSOMAL AUTOFÁGICO-LISOSSOMAL 

[0325] Estudos celulares sugerem que o sistema 

endossomal-lisossomal é um dos principais locais de produção de Aβ. No 

entanto, não há consenso sobre onde exatamente Aβ é produzido. O Aβ é 

gerado após a indução da macroautofagia in vitro e in vivo. O acúmulo de Aβ 

aumenta a sinalização de mTOR, enquanto a diminuição da sinalização de 

mTOR reduz os níveis de Aβ, o que sugere um feedback negativo entre a 

ativação de ALP e os níveis de Aβ. Sob ativação autofágica, os vacúolos 

autofágicos tornam-se o sítio celular com a maior atividade de g-secretase. 

PSEN2 e Nicastrina (componentes cataliticamente essenciais da g-secretase) 

estão localizados no lisossoma. Na verdade, o PSEN1 regula o pH lisossomal. 

O comprometimento farmacológico da função lisossomal in vitro resulta em 

alterações na produção de Ab. Mudanças no pH lisossomal reduzem a secreção 

de Ab. Os inibidores da protease lisossomal reduzem a produção de fragmentos 

de APP amiloidogênicos. Todos esses estudos sugerem que a função lisossoma 

global desempenha um papel importante no processamento de APP normal e 

anormal e subsequente amiloidogênese. Enquanto isso, estudos em 

camundongos com deficiência de genes lisossomais específicos revelaram um 

papel distinto de cada gene no processamento de APP e produção de Aβ. Todas 

as evidências de patologia humana, camundongos e modelos celulares sugerem 

fortemente que os déficits na indução da autofagia ocorrem no início da doença, 

mas os déficits de eliminação lisossomal ocorrem em estágios mais avançados 
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da doença. No entanto, não está claro se as alterações na ALP são uma causa, 

consequência ou um fator modificador da patologia da DA. 

PERDA TOTAL DE FUNÇÃO EM GENES LISOSSOMAIS 

HUMANOS E DA 

[0326] A compreensão atual da relação entre os 

genes lisossomais e a DA é moldada por poucos estudos que examinam a 

patologia da DA nas doenças de armazenamento de lisossomas (DALs). Esses 

estudos não encontraram placas de Aβ em mucopolissacaridose (MPS), doença 

de Niemann-Pick tipo C (NPC) ou cérebros de lipofuscinose ceroide neuronal 

(NCL). No entanto, os pacientes com MPS, NPC e NCL exibem um sinal Aβ 

intenso e difuso no citoplasma das células em todo o cérebro (ver, por exemplo, 

as Figuras 13A e 13B). Os pacientes com MPS exibem um aumento significativo 

no nível de Aβ solúvel em comparação com cérebros de controle normais. Níveis 

aumentados de Ab38, Aβ40 e Aβ42 no CSF sugerem um aumento na liberação 

de Aβ dependente de g-secretase nos cérebros de pacientes com NPC. Os 

pacientes humanos com NCL exibiram reduções significativas nos níveis de 

Aβ40 e Aβ42 em comparação com os controles (ver, por exemplo, a Figura 13A 

e 13B). Além disso, na ausência de superexpressão de mutações FAD, 

camundongos deficientes em genes NPC1 (doença de Niemann-Pick), CLN3 

(doença de Batten) e HEXB (doença de Sandhoff) exibem um aumento em 

ambos os fragmentos de APP intracelulares (α-CTF/β-CTF) e níveis Aβ40/42. 

Um aumento nos níveis intracelulares de APP/Aβ sem placas de Aβ foi relatado 

em camundongos deficientes nos genes IDUA (MPS-I), SGSH (Sanfilippo A), 

GBA (doença de Gaucher) e TPP1 (doença de Batten infantil tardia). Um 

aumento de três vezes nos níveis de Aβ40 em comparação com controles sem 

Aβ42 detectável foi encontrado em camundongos deficientes em genes IDUA 

(MPS-I), SGSH (doença de Sanfilippo tipo A). Em contraste, uma redução 

significativa nos níveis intracelulares de APP/Aβ foi encontrada em 

camundongos com deficiência nos genes ASAH1 (doença de Farber) ou PPT1 

(doença de Batten infantil). Esses estudos sugerem que, mesmo na ausência de 
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placa de Aβ, o tráfego ou processamento de APP é afetado tanto em pacientes 

humanos quanto em modelos de camundongos com perda total da função dos 

genes lisossomais. Curiosamente, o declínio cognitivo em humanos e 

camundongos transgênicos DA não é proporcional à carga de placa de Aβ, mas 

se correlaciona com espécies de Aβ solúveis. Os dados de camundongos 

transgênicos com DA indicam que o Aβ intraneuronal é mais neurotóxico do que 

o Aβ extracelular. Foi demonstrado que o acúmulo de Aβ intracelular precede a 

deposição extracelular em modelos de DA tanto em humanos quanto em 

camundongos. Assim, é possível que o curto tempo de vida de humanos e 

camundongos com ausência de genes lisossomais tenha impedido os 

pesquisadores de encontrar placas de Aβ além da geração anormal de Aβ40 ou 

Aβ42. 

VARIAÇÃO GENÉTICA EM GENES ALP HUMANOS 

[0327] No genoma humano, existem pelo menos 

430 genes associados à ALP (38 genes da autofagia, 161 genes reguladores da 

autofagia, 64 genes lisossomais e 167 genes reguladores lisossomais). 

Mutações em 38% de todos os genes ALP (157 genes) causam uma doença 

mendeliana humana (OMIM). Uma análise recente da frequência e o tipo de 

mutação presentes em 60000 pessoas descobriram que a maioria dos genes 

ALP são “intolerantes a mutações de perda de função” e carregam menos 

variantes potencialmente deletérias do que o previsto por um modelo neutro de 

evolução. Isso é consistente com a letalidade durante a embriogênese ou o 

período neonatal da maioria dos genes ALP “centrais” em camundongos 

knockout e sua importância para a manutenção e sobrevivência celular. Os 

genes ALP mais estudados e conhecidos são os genes lisossomais, que quando 

mutados, causam DALs. Curiosamente, a maioria desses genes causadores de 

DAL (~50) não são intolerantes às mutações LoF e exibem considerável variação 

de codificação genética em humanos. Consequentemente, estudos 

epidemiológicos demonstraram que existe uma diferença de intervalo de dez 

vezes nos níveis das atividades de enzimas lisossomais em humanos saudáveis. 
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Indivíduos portadores de variantes genéticas que causam haploinsuficiência em 

vários genes lisossomais, incluindo genes GBA, NPC1, GALC, GAA, GLA e 

IDUA exibem níveis significativamente mais baixos de atividade enzimática do 

que os controles. Além disso, a haploinsuficiência no gene NPC1 resulta em 

anormalidades metabólicas adicionais significativas em portadores humanos. Há 

muito se supõe que carregar uma única cópia normal dos genes ALP não tem 

consequências para a saúde. No entanto, evidências genéticas substanciais 

apóiam o papel das variantes funcionais no gene GBA como o principal fator de 

risco genético para o desenvolvimento de doenças de Parkinson e corpos de 

Lewy. As mesmas variantes que em um estado homozigoto causam DAL em 

crianças (doença de Gaucher), quando presentes em uma forma heterozigótica 

afeta o risco de doenças neurodegenerativas de início na idade adulta. Esses 

estudos sugerem que a haploinsuficiência em genes lisossomais predispõe a 

doenças neurodegenerativas comuns em humanos adultos. Uma avaliação 

sistemática da contribuição de variantes heterozigotas funcionais em genes de 

ALP que afetam o risco de DA está ausente. 

INOVAÇÃO 

[0328] Os estudos aqui descritos são conceitualmente 

inovadores na avaliação sistemática e abrangente da variação genética 

associada à disfunção bem conhecida na ALP associada à DA (ver, por exemplo, 

seção (I)), bem como para compreender os efeitos de variantes heterozigotas 

funcionais raras em genes ALP associados à DA in vitro (ver, por exemplo, seção 

(II)) e in vivo (ver, por exemplo, seção (III)). Além disso, esses estudos examinam 

cuidadosamente a patologia neuronal para determinar a consequência de alterar 

geneticamente o ALP e seus efeitos na patologia amilóide em desfechos 

clinicamente relevantes. A compreensão atual das variações genéticas nos 

genes ALP na DA é dominada por estudos limitados que relatam associações 

espúrias em populações isoladas com uma taxa de replicação muito baixa. Os 

estudos aqui descritos podem superar essa limitação porque o projeto avalia de 

forma abrangente a contribuição da variação genética em cada gene da ALP 
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para o risco de desenvolver DA em uma amostra muito grande que representa a 

população em geral. Portanto, os dados de dois grandes bancos de dados de 

dados do WES disponíveis ao público, o Consórcio de Agregação de Exoma 

(ExAC) (n ~61000) e o Projeto de Sequenciamento da Doença de Alzheimer 

(ADSP) (n ~10000) é usado, além dos dados internos do WES e do chip Exome, 

para um total de casos de DA (n ~4000) e controles (n ~5000). Usando esses 

conjuntos de dados múltiplos, um conjunto de análises foi projetado para resolver 

a arquitetura genética da disfunção bem conhecida na ALP associada à DA. Os 

estudos aqui descritos incorporam uma estrutura integrativa inovadora que 

acopla métodos computacionais e dados experimentais para validar os efeitos 

funcionais de genes ALP selecionados tanto in vitro quanto in vivo. Ensaios 

baseados em células são complementados com dados bioquímicos, ensaios de 

células vivas, dados de RNAseq de amostras específicas de células cerebrais 

em camundongos, dados de expressão gênica em todo o genoma em casos e 

controles humanos de DA, dados de expressão gênica em todo o genoma de 

casos humanos de DA em diferentes estágios, dados de expressão gênica em 

todo o genoma de humanos em diferentes idades e dados de expressão gênica 

em todo o genoma de modelos de camundongos DA correlacionados com placa 

de Aβ. Assim, como resultado desses esforços de mineração de dados, os 

experimentos descritos na seção (II) são realizados não apenas em neurônios 

primários, mas também em células microgliais. Os dados de RNAseq específicos 

do tipo celular mostram que a maioria dos genes ALP apresentam maior nível de 

expressão na célula microglial do que nos neurônios. A abordagem aqui descrita 

supera estudos anteriores inconclusivos sobre o papel dos genes ALP na DA. 

Os estudos descritos na seção (III) podem abordar a questão de saber se a idade 

e a haploinsuficiência dos genes ALP em regiões vulneráveis do cérebro afetam 

o processamento e o tráfico de APP, a carga da placa de Aβ e os níveis de 

Aβ40/42. Esses estudos podem superar as limitações de estudos anteriores 

usando camundongos knockout de genes ALP, que exibem neurodegeneração 

rápida e uma vida útil curta, complicando a interpretação do efeito do gene 
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deficiente na DA. Esses estudos são possíveis com a inovação colaborativa 

envolvendo investigadores com experiência em neurogenética, biologia 

lisossomal, modelos animais de DALs, patologia de DA em modelos celulares e 

de camundongo. 

ABORDAGEM 

[0329] Aqui, ferramentas genômicas de última 

geração e um grande conjunto de dados são usados para descobrir a arquitetura 

genética subjacente ao declínio associado ao DA na função ALP. Além disso, o 

efeito de variantes e genes selecionados no metabolismo de APP, geração de 

Aβ e degradação de Aβ pode ser validado in vitro e in vivo. 

DADOS E RESULTADOS 

[0330] Variantes heterozigotas em genes lisossomais 

afetam o risco de desenvolver DA. 

[0331] Uma lista de conjuntos de genes autofagia-

lisossomais (~430 genes) derivados da mineração de anotações existentes em 

bancos de dados públicos e na literatura foi compilada manualmente. Todos os 

genes ALP nas coortes de DA podem ser analisados. 

[0332] No entanto, os genes do lisossoma cujas 

mutações de perda de função total (LoF) causam DALs são os modelos mais 

bem estudados de disfunção de ALP que resultam em neurodegeneração em 

humanos e modelos de camundongos. Além disso, estudos de tamanho 

pequeno de amostra em genes lisossomais únicos em populações isoladas 

(geograficamente e geneticamente) apóiam o papel das variantes genéticas em 

genes lisossomais no risco de DA. No entanto, esses estudos não foram 

replicados. Portanto, as análises da contribuição genética dos genes ALP na DA 

foram iniciadas com foco em 46 genes lisossomais usando um grande conjunto 

de dados, que é uma boa representação da população com ancestrais europeus. 

Uma desvantagem da bateria de ferramentas de bioinformática atualmente 

disponíveis é que não existe um algoritmo perfeito que prediz se uma variante 

de codificação de função desconhecida tem consequências funcionais 
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(biológicas). Portanto, os critérios de inclusão e exclusão de variantes funcionais 

potenciais foram definidos com base em características comuns entre variantes 

de codificação de função desconhecida e variantes LoF completas ou quase 

completas conhecidas que causam DALs quando são homozigotos ou 

heterozigotos compostos. 

[0333] A amostra da revelação consistia em dados do 

WES de 523 casos de DA não relacionados e 386 controles. A TABELA 5 mostra 

os principais genes lisossomais associados à DA. Como esperado, a frequência 

alélica cumulativa específica do gene (cMAF) do conjunto de dados ExAC 

(ancestralidade europeia não finlandesa) foram altamente concordantes 

(r2 = 0,97) com o cMAF dos bancos de dados internos de DA (de ancestralidade 

europeia). Na coorte de DA, as variantes de codificação em cada gene 

lisossomal que atendeu aos critérios de inclusão foram agrupadas por gene: 82% 

são variantes de sentido trocado, 15% afetam o splicing alternativo e 3% são 

mutações sem sentido. A carga de variantes raras de alteração de proteína 

(cMAF) foi comparada com a carga observada nos controles e no ExAC. Para a 

maioria dos genes, houve um excesso de variação nos casos em comparação 

com os controles, mas apenas associações nominais foram encontradas com o 

gene SGSH (p = 4,2 x 103; OR = 3,7, 95% Cl 1,4 a 9,6) e o gene CLN8 

(p = 1,0 x 10-2; OR = 8,9, Cl de 95% 1,1 a 68,1) (ver, por exemplo, a Tabela 5). 

[0334] Quando comparados com o cMAF da amostra 

ExAc, quatorze genes passaram em um limite de correção de teste múltiplo muito 

rigoroso p <1,0 x 10-4 (0,05/450) e treze genes causadores de DAL ultrapassaram 

o limiar significativo de nível de gene p <2,4 x 106 (0,05/20000) (ver, por exemplo, 

a Tabela 5). Em seguida, a coorte ADSP foi usada para replicar os resultados 

listados na Tabela 5, incluindo 5045 casos de DA e 4500 controles (ver, por 

exemplo, a Tabela 7). 

TABELA 7. VARIANTES RARAS ENCONTRADAS EM 

GENES CAUSADORES DE DAL EM ADSP (AMOSTRA DE REPLICAÇÃO) 
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Gene cMAF DA cMAF NFE OR 95% Cl Valor P 

GALNS 0,0004 0,0002 1,7 1,5-2,0 2,35E-14 

CTNS 0,0002 0,0001 1,9 1,6-2,3 1,04E-11 

MFSD8 0,0001 0,0001 2,7 1,9-3,7 1,97E-10 

GNPTAB 0,0003 0,0002 1,5 1,3-1,8 2,12E-08 

TPP1 0,0002 0,0001 1,6 1,3-1,9 1,48E-06 

NAGLU 0,0002 0,0001 1,5 1,1-1,9 3,40E-05 

SMPD1 0,0004 0,0003 1,3 1,1-1,4 2,79E-04 

NPC1 0,0002 0,0002 1,2 1,1-1,4 3,000E-04 

CLN8 0,0002 0,0001 1,9 1,3-2,6 3,35E-04 

DNAJC5 0,0005 0,0003 1,6 1,2-2,8 3,40E-04 

HEXB 0,0005 0,0004 1,3 1,1-1,5 6,61E-04 

[0335] Nove genes replicaram a associação com DA 

nesta amostra independente (ver, por exemplo, a Tabela 7). Digno de nota é o 

fato de que a associação encontrada nas amostras de replicação está na mesma 

direção e o tamanho do efeito é o mesmo. 

NÍVEIS DE TRANSCRIÇÃO NPC1 COM IDADE E 

ESTADO DE DA 

[0336] Com base nos critérios definidos acima, três 

genes lisossomais que foram replicados em duas amostras foram selecionados 

para análises funcionais: o gene que codifica o transportador de colesterol 

intracelular 1 (NPC1), o gene que codifica a N-acetil-alfa-glucosaminidase 

(NAGLU), e o gene DNAJC5, que codifica a proteína alfa da cadeia de cisteína 

(CSPα). NPC1 transporta lipoproteínas de baixa densidade para compartimentos 

endossômicos/lisossomais tardios, onde são hidrolisadas e liberadas como 

colesterol livre. LoF neste gene causa a doença de Niemann-Pick tipo C. O 

transcrito NPC1 exibe níveis mais elevados de expressão (~4,5 vezes) na 
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microglia e astrócitos do que nos neurônios. Em amostras de cérebro humano 

neuropatologicamente normal, houve um aumento altamente significativo nos 

níveis de transcrição de NPC1 com a idade (p <0,0001) (ver, por exemplo, a 

Figura 10A). Os níveis de transcrição de NPC1 foram significativamente maiores 

em casos de DA em comparação com controles de mesma idade (p = 0,01, ver, 

por exemplo, a Figura 10B). 

NÍVEIS DE TRANSCRIÇÃO NAGLU COM IDADE, 

ESTADO DE DA E EM MODELOS DE CAMUNDONGOS DA 

[0337] NAGLU degrada o sulfato de heparano e LoF 

total deste gene causa mucopolissacaridose tipo NIB (MPS-IIIB), também 

conhecido como síndrome de Sanfilippo B. Dados de RNAseq de tipos de células 

cerebrais em camundongos mostram que os transcritos NAGLU exibem níveis 

mais elevados (~20 vezes) de expressão em microglia do que nos neurônios. 

Em amostras de cérebro humano neuropatologicamente normal, houve um 

aumento significativo nos níveis de transcrição NAGLU com a idade (p = 0,02) 

(ver, por exemplo, a Figura 1A). Os níveis de transcrição de NAGLU foram 

significativamente mais elevados em casos de DA em comparação com 

controles pareados por idade (p = 0,007, ver, por exemplo, a Figura 1B). Os 

níveis de transcrição NAGLU também exibiram um aumento proporcional 

dependente da idade com o desenvolvimento da patologia da DA (gráfico à 

direita, ver, por exemplo, a Figura 1C) nos córtices de um modelo de 

camundongo DA (APR, p.K670N/p.M671 UPSEN1, p.M146V; hemizigótico 

[HET] ou homozigoto [HO]] ver, por exemplo, FIGURA 1C) em comparação com 

os níveis em camundongos do tipo selvagem (linha preta, ver, por exemplo, a 

Figura 1C). 

NÍVEIS DE TRANSCRIÇÃO DNAJC5 COM IDADE, 

ESTADO DE DA E EM MODELOS DE CAMUNDONGOS COM DA 

[0338] CSPα é uma chaperona sináptica envolvida na 

exocitose e manutenção da proteostase na sinapse. Mutações heterozigotas em 

CSPα causam lipofuscinose neuronal de início autossômico dominante em 
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adultos (ANCL). O transcrito DNAJC5 é altamente expresso em neurônios e em 

regiões do cérebro que são mais suscetíveis à patologia da DA. Uma redução 

nos níveis de transcrição de DNAJC5 com a idade foi encontrada em amostras 

de cérebro neuropatologicamente normais das regiões corticais frontais (ver, por 

exemplo, a Figura 8A). Os níveis de transcrição de DNAJC5 foram 

significativamente mais baixos em casos de DA em comparação com controles 

pareados por idade em neurônios não portadores de emaranhados 

microdissecados por captura a laser de DA e controles (p =<0,0001, ver, por 

exemplo, a Figura 8B, gráfico à esquerda) (banco de dados GEO; Série 

GSE5281). Essa revelação foi replicada em um estudo diferente (banco de 

dados GEO; Série GSE15222) (ver, por exemplo, a Figura 8B, gráfico à direita). 

Também foi descoberto que os níveis de transcrição de DNAJC5 exibiram uma 

redução dependente da idade e foram inversamente proporcionais ao 

desenvolvimento da patologia da DA (ver, por exemplo, a Figura 8) em córtices 

de um modelo de camundongo DA (APP, p.K670N/p.M671L; FIGURA 8) em 

comparação com os níveis em camundongos do tipo selvagem (ver, por 

exemplo, FIGURA 8). Todos esses resultados sugerem que NPC1, NAGLU e 

CSPα estão envolvidos na patogênese da DA. 

O CSPα ENDÓGENO SE LOCALIZA NO LISOSSOMA E 

O CSPα MUTADO AFETA OS NÍVEIS DE PROTEÍNA AUTOFÁGICA (LC3-II e 

p62) 

[0339] CSPα endógeno colocalizado com marcadores 

de lisossoma no soma, neuritos e botões sinápticos em ambos os neurônios 

corticais primários e em um tipo de célula tipo neurônio (N2A) (ver, por exemplo, 

a Figura 12A). O fracionamento subcelular mostrou que uma proporção 

significativa de CSPα cossedimentos com outro marcador de lisossoma (LAMP1) 

(ver, por exemplo, a Figura 12B). Esses resultados sugerem que a CSPα 

endógena é uma proteína associada ao lisossoma. A expressão da mutação 

causadora de ANCL (p.L1 15R) resultou em agregados de CSPα de alto peso 

molecular e, aumentos nos níveis de proteína de lisossoma LAMP1 e SNAP23. 
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Houve uma redução de p62 e conversão persistente de LC3-I para LC3-II, o que 

sugere ativação da autofagia e um bloqueio na fusão do autofagossomo e 

lisossomos (ver, por exemplo, a Figura 12C). Essa mutação que causa ANCL 

aumentou significativamente o nível do sinal LysoTracker em comparação com 

o vetor vazio. Em contraste, a superexpressão de CSPα-WT reduziu 

significativamente o sinal LysoTracker (ver, por exemplo, a Figura 12D). 

CSPα AFETA O PROCESSAMENTO DE APP IN VIVO 

[0340] Os cérebros de pacientes ANCL não exibiram 

placas de Aβ ou emaranhados neurofibrilares. No entanto, houve um acúmulo 

intracelular notável de APP/Aβ em neurônios corticais de pacientes ANCL 

(ANCL, ver, por exemplo, FIGURA 13A). A quantificação de Aβ em frações 

solúveis em detergente e insolúveis (guanidina) de amostras de cérebro de 

ANCL, DA e amostras de controle saudáveis revelou uma redução significativa 

nos níveis de Aβ40 e Aβ42 em pacientes ANCL em comparação com ambos os 

controles e amostras de DA (ver, por exemplo, a Figura 13B). Esses resultados 

sugerem que CSPα desempenha um papel na geração de Aβ e na patogênese 

da DA. 

PROJETO E MÉTODOS DE PESQUISA 

(I) IDENTIFICAÇÃO DE GENES ALP ENRIQUECIDOS 

COM VARIANTES FUNCIONAIS RARAS NA DA 

[0341] A hipótese de que a haploinsuficiência 

causada por variantes heterozigotas funcionais em genes da ALP afeta o risco 

de desenvolver DA pode ser testada. Conforme descrito neste documento, uma 

abordagem integrativa que combina as análises de variantes funcionais raras 

previstas em genes da ALP em grandes conjuntos de dados (bancos de dados 

internos e disponíveis publicamente) é usada para priorizar os genes candidatos 

na ALP com evidência de envolvimento no risco de DA. 

METODOLOGIA E ANÁLISE PARA A SEÇÃO (I): DEFINIR 

UM LIMIAR DE FREQUÊNCIA DE ALELO PARA VARIAÇÃO RARA 

[0342] As análises iniciais são focadas em genes 
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lisossomais. A mesma metodologia é aplicada a todos os genes ALP. No 

entanto, na ausência de doenças humanas causadas por mutações LoF no resto 

dos genes ALP, os critérios de inclusão são ajustados com base na experiência 

com genes de lisossomas. Existem ~2740 variantes causadoras de DAL 

relatadas no banco de dados NCBI ClinVAr. A maioria das amostras de DA são 

de ancestrais europeus. Portanto, para estabelecer uma linha de base da 

variação genética em genes lisossomais em uma população com histórico 

genético semelhante, a amostra não finlandesa (~33000 indivíduos) foi 

selecionada do ExAc. 288 variantes LoF foram encontradas em genes 

lisossomais testados anotados como heterozigotos na amostra ExAc: 76% são 

variantes de sentido trocado, 10% afetam o splicing alternativo e 12% são 

mutações sem sentido. Prevê-se que a maioria das variantes de LoF sejam 

deletérias (87%) por SIFT e prejudiciais (84%) por polifen2. A maioria (73%) das 

variantes de LoF estão localizadas em um nucleotídeo altamente conservado 

(pontuação GREP >4). Várias variantes LoF relatadas em ExAc não são 

classificadas como variantes causadoras de DAL no banco de dados NCBI 

ClinVAr. Variantes LoF heterozigotas foram encontradas em cada gene 

lisossomal testado, mas o número de variantes LoF heterozigotas difere de uma 

encontrada no gene HYAL1 a vinte encontradas no gene ARSA. O cMAF dessas 

variantes LoF heterozigotas por gene varia de 1,5-05 no gene CSTD a 0,003 no 

gene NPC2. Portanto, um limite de cMAF de 1 x 10-3 foi aplicado como um limite 

superior conservador. Usando as informações obtidas a partir das análises das 

variantes de LoF, incluindo MAF mais alto de variantes de LoF, pontuações SIFT, 

Polifen2 ou GERP, os seguintes critérios de inclusão foram definidos: 1) uma 

taxa de chamada >98% em casos de DA, 2) Maf <0,01% por variante, 3) apenas 

variantes de alteração de proteína prováveis em transcrições canônicas 

designadas anotadas por ExAc ou Ensemble como troca de sentido, 4) 

deslocamento de quadro, 5) sem sentido, 6) variantes que afetam as regiões 

doadora e aceitadora de splice e 7) se houver evidência de patogenicidade no 

banco de dados NCBI ClinVar e estiver localizado na região 3’ ou 5’ UTR. 
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Variantes não encontradas no ExAC, ou variantes sinônimas, Intronic, 3’ ou 

5’ UTR não presentes no banco de dados NCBI ClinVar ou com um Maf >0,01%, 

com marcação incorreta em ExAC e ClinVar foram excluídas. Para garantir que 

as variantes específicas da população não tivessem um efeito de confusão nesta 

análise, os indivíduos foram selecionados com base nos resultados do 

componente principal. 

[0343] A Tabela 8 apresenta um resumo das amostras 

disponíveis para a realização das análises genéticas. 

TABELA 8. CONJUNTOS DE DADOS DA DOENÇA DE 

ALZHEIMER. *O CONJUNTO DE DADOS DE REPLICAÇÃO ADSP ESTÁ 

SENDO ATUALMENTE SEQUENCIADO  

Conjunto de dados Nº de Amostras 

Knight ADRC 3000 

ADNI 1600 

NIA-LOAD 1512 

Espanhol 1184 

ADSP-Discovery 10000 

ADSP-Replication* 10000 

Total 27296 

 

[0344] Há acesso a dados fenotípicos, DNA e/ou 

dados genéticos de mais de 17000 indivíduos do Centro Knight de Pesquisa da 

Doença de Alzheimer (Knight ADRC), da Iniciativa de Neuroimagem da Doença 

de Alzheimer (ADNI), do Estudo NIA-LOAD, de um conjunto de dados espanhol 

e do Projeto de sequenciação da doença de Alzheimer (ADSP). Além disso, 

10000 amostras do ADSP estão sendo atualmente sequenciadas (WGS). Todos 

os genes ALP nas bases de dados internas podem ser analisados. Uma 

descrição desses conjuntos de dados foi publicada anteriormente. Cada um dos 
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casos recebeu um diagnóstico de demência do tipo Alzheimer usando critérios 

equivalentes aos do Instituto Nacional de Distúrbios Neurológicos e de 

Comunicação e Associação de Doença de Alzheimer e Distúrbios Relacionados 

para provável DA. Os controles receberam a mesma avaliação que os casos, 

mas eram cognitivamente normais. Todos os indivíduos eram descendentes de 

europeus e o consentimento por escrito foi obtido de todos os participantes. 

O PROJETO DE SEQUENCIAMENTO DA DOENÇA DE 

ALZHEIMER (ADSP) 

[0345] Os dados de WES de casos e controles de DA 

são usados para realizar todas as análises genéticas aqui descritas nos genes 

de ALP. Os dados foram transferidos por download da ADSP em dezembro de 

2015. O conjunto de dados da Fase de descoberta contém dados WGS em 

584 indivíduos de 13 famílias e dados de linhagem para mais de 4000 indivíduos; 

Dados WES em 5096 casos e 4965 controles e dados de sequência completa 

do exoma de 853 indivíduos adicionais (682 casos [510 não hispânicos, 

172 hispânicos]) e 171 indivíduos controle hispânicos de famílias que são 

multiplicadas por DA. A fase de replicação ADSP já está em andamento e inclui 

dados WGS para mais 10000 indivíduos. 

DADOS DO WES DISPONÍVEIS AO PÚBLICO 

[0346] As frequências alélicas das amostras de 

europeus não finlandeses incluídas no ExAc são usadas como referência de 

frequência alélica para as análises de todos os genes ALP. Os dados foram 

transferidos por download do ExAC (versão 0.3.1, março de 2015). Apenas 

dados de genes ALP com uma alta proporção de regiões codificantes cobertas 

até uma profundidade de sequência média de >30x e apenas variantes de alta 

qualidade (filtro PASS) são incluídos nas análises. 

NOTAS TÉCNICAS SOBRE A COLETA DE DADOS DE 

SEQUENCIAMENTO DE EXOMA COMPLETO 

[0347] Há WES de 2000 indivíduos. O enriquecimento 

do exoma é realizado usando o SureSelect 52 Mb Target Enrichment System 
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(Agilent). O DNA foi sequenciado por leituras de extremidades emparelhadas 

(lllumina HiSeq2000). O alinhamento e as chamadas variantes são realizados 

usando as ferramentas Novoalign e SAM. Uma vez que os dados são 

processados e as variantes de sequência detectadas por sequenciamento de 

exoma são confirmadas por genotipagem, métodos eficientes e eficazes para 

gerenciamento de dados, controle de qualidade, limpeza, anotação e análise são 

aplicados, os quais foram desenvolvidos e usados para outros projetos de 

sequenciamento de exoma. 

TESTES ESTATÍSTICOS 

[0348] Para acomodar o efeito de variantes raras com 

tamanho de efeito moderado, são usados métodos estatísticos validados que 

foram desenvolvidos para analisar a associação com variantes raras. 

Resumidamente, os métodos baseados em genes reduzem as variantes raras 

dentro de uma região a um único valor e, em seguida, testam a associação entre 

as variantes raras dentro de uma região e a característica de interesse. O teste 

de associação do kernel de sequência (SKAT) é usado para testar a associação 

entre o status e as variantes raras dentro de uma região gênica. SKAT pode ser 

responsável por variantes com efeitos em diferentes direções dentro do mesmo 

gene e ajustar para confundir covariáveis incluindo marcadores populacionais. 

Uma amostra de caso-controle independente é então usada para replicar as 

descobertas do conjunto de dados de revelação. A análise para cada conjunto 

de dados diferente é realizada separadamente. A análise conjunta é realizada 

para combinar os valores p e OR. Este método foi usado com sucesso em 

estudos anteriores para identificar novos genes para DA. 

ESTRUTURA DA POPULAÇÃO 

[0349] Essa análise define a ancestralidade europeia 

das amostras internas incluídas nas análises. Eigenstrat é usado nas amostras 

junto com as amostras HapMap como âncoras para confirmar raça/etnia 

autorrelatada. 

ANÁLISES BIOINFORMÁTICAS 
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[0350] Os seguintes bancos de dados disponíveis 

publicamente são usados para análises complementares: Herança Mendeliana 

Online no Homem (OMIM); ExAC; Catálogo GWAS; Banco de dados ClinVar; 

Banco de dados de autofagia humana. 

ANÁLISES DE FORÇA 

[0351] Para determinar o poder de detectar variantes 

genéticas associadas à DA, as análises foram executadas usando Proc Power 

no SAS. A análise foi executada usando frequências de alelos menores variando 

de 0,01 a 0,50, OR 1,2 a 3,6 e tamanho da amostra entre 4000 e 7000. Alpha foi 

ajustado para 5 x 10-8 para análises de variantes únicas e 5 x 10-6 para análises 

baseadas em genes. Há aproximadamente 80% de poder para detectar efeitos 

para OR >1,19 (ou <0,84). 

RESULTADOS ANTECIPADOS 

[0352] Espera-se que novas associações de risco de 

DA com genes ALP sejam reveladas pelos estudos aqui descritos. Os estudos 

demonstraram que novos genes no ALP associados ao risco de DA podem ser 

identificados (ver, por exemplo, a Tabela 5) e que podem ser replicados em 

amostras independentes com a profundidade adequada de cobertura (ver, por 

exemplo, a Tabela 7). Consistente com a variação genética mínima encontrada 

na maioria dos genes ALP “centrais” em grandes conjuntos de dados (ExAC), 

além da ausência de doenças humanas ligadas a eles, um enriquecimento de 

variantes funcionais nos genes ALP “centrais” em pacientes com DA é 

inesperado. 

ABORDAGEM ALTERNATIVA 

[0353] Os resultados e o cálculo do poder sugerem 

que há poder suficiente para detectar uma razão de chaneces média de >2,7 na 

análise baseada em genes. Se a associação de genes ALP falhar em replicar 

com um projeto de controle de caso, um projeto de endofenótipo pode ser usado. 

Assim, o efeito das variantes em genes de ALP nos níveis de biomarcadores de 

CSF para DA pode ser determinado realizando análises de variantes únicas e 
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baseadas em genes para genes de ALP e cada um dos seguintes biomarcadores 

de CSF: t-tau, p-tau e Aβ42. Para avaliar se as regiões genômicas regulatórias 

dos genes ALP podem estar envolvidas no risco de desenvolver DA, a 

associação dos genes ALP em dados do GWAS previamente publicados pelo 

Projeto Internacional de Genômica do Alzheimer (l-GAP) consistindo em um total 

de 25580 casos de DA e 48466 controles puderam ser analisados. Uma 

abordagem complementar seria verificar se os genes ALP afetam a idade de 

início (AAO). 

[0354] A análise da variação genética dos 384 genes 

ALP restantes e sua associação potencial com o risco de DA foi concluída. O 

tamanho da amostra pode ser aumentado usando a fase de replicação ADSP, 

que inclui dados WGS para 10000 indivíduos adicionais (casos e controles de 

DA). Colaborações adequadas são estabelecidas com os organizadores do 

banco de dados de agregação do genoma (gnomAD). O gnomAD é uma 

extensão do ExAc contendo dados de sequência de exoma de 123136 indivíduos 

e sequenciamento do genoma completo de 15496 indivíduos para replicar os 

resultados em um conjunto de dados maior. Os dados ADSP estão incluídos no 

gnomAD, o que impede o uso da versão pública do gnomAD para análises 

atuais. 

(II) (A) DETERMINAÇÃO DOS EFEITOS FUNCIONAIS DE 

GENES CANDIDATOS SELECIONADOS DA ALP NO METABOLISMO DE APP. 

GERAÇÃO DE Aβ E DEGRADAÇÃO DE Aβ IN VITRO 

[0355] Está além do escopo dos estudos aqui 

descritos avaliar todas as variantes de cada gene ALP associado à DA 

identificado na seção (I). Portanto, as 3 a 5 principais variantes identificadas na 

seção (I) nos genes NAGLU, NPC1 e DNAJC5 são priorizadas. As principais 

variantes são definidas com base na frequência em pacientes com DA, efeito 

previsto na proteína por SIFT e Polyphen2 e pontuação de conservação GERP. 

Esses genes são escolhidos com base na força dos dados das amostras de 

revelação e replicação. É hipotetizado que novos genes ALP associados ao risco 
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de DA afetam o metabolismo de APP, geração de Aβ e degradação de Aβ in 

vitro. 

AVALIAÇÃO DO EFEITO EM PRODUTOS PROTEICOS 

[0356] Foram selecionadas variantes que 

compartilham muitas das características in silico das variantes LoF. Os 

experimentos descritos neste documento podem gerar os dados experimentais 

para validar o impacto funcional em suas respectivas proteínas. As variantes 

selecionadas são projetadas usando mutagênese sítio-dirigida do cDNA dos 

genes NAGLU, NPC1 e DNAJC5. Os cDNAs de tipo selvagem e mutantes são 

subclonados em um vetor lentiviral, conforme descrito anteriormente. Os vetores 

lentivirais são produzidos, manuseados e eliminados em instalações BSL2 em 

conformidade com a Seção III-E-1 das Diretrizes do NIH para Pesquisa 

Envolvendo Moléculas de Ácido Nucleico Recombinante ou Sintético. A cultura 

de neurônios primários é realizada conforme descrito anteriormente. 

[0357] Os genes NAGLU, NPC1 e DNAJC5 são 

expressos em neurônios primários de camundongos deficientes e o efeito na 

estabilidade da proteína é quantificado por Western blot. A localização subcelular 

da proteína mutada é avaliada por imagens confocais de imunofluorescência 

para colocalizar a proteína selecionada nos lisossomos (LAMP-1 ou 2), 

endossomo inicial (EEA1), endossomo tardio (Rab7), ER (KDel) e marcadores 

Golgi (Giantin). O efeito sobre a atividade enzimática das variantes NAGLU é 

testado usando ensaios fluorométricos conforme descrito anteriormente. Os 

efeitos das variantes selecionadas no NPC1 são realizados conforme publicado 

anteriormente. Os efeitos funcionais de variantes selecionadas em DNAJC5 são 

testados por sua capacidade de prevenir a degradação de SNAP-25. 

AVALIAÇÃO DO EFEITO NO TRÁFEGO DE APP, 

ENDOCITOSE E LOCALIZAÇÃO SUBCELULAR 

[0358] Vários estudos demonstraram que a 

endocitose de APP é essencial para sua colocalização com b e g-secretetases 

dentro de endossomos e corpos multivesiculares na via amiloidogênica da APP. 

Petição 870210068118, de 27/07/2021, pág. 162/298



154/227 

O comprometimento do fluxo endossômico, secundário à disfunção do 

lisossoma, resulta em aumento do tempo de trânsito dentro dessa organela, o 

que aumenta a propensão para clivagem b e g e, portanto, geração de Aβ. Para 

determinar se as variantes selecionadas nos genes NAGLU, NPC1 e DNAJC5 

afetam os níveis de estado estacionário de APP, endocitose de APP ou fluxo 

aumentado de APP nos lisossomos para degradação, a cinética do 

aparecimento de APP intracelular e os níveis de APP na superfície celular podem 

ser determinados usando um ensaio de biotinilação de superfície celular como 

publicado anteriormente. Os efeitos na meia-vida de APP de comprimento total 

são medidos por Western blot em 0, 5, 10, 30 min sob tratamento com o inibidor 

da síntese de proteínas ciclo-heximida. Técnicas de microscopia de 

colocalização imunohistoquímica são realizadas para estudar o efeito na 

localização subcelular de APP e Sorl_1. Os níveis de proteína e transcrito da 

maquinaria de processamento de APP, incluindo α-secretase (ADAM 10 e 

ADAM17), β-secretase 1 (BACE1) e complexo de g-secretase (PSEN1 e 

Nicastrina), são medidos por Western blot e RT-qPCR, respectivamente. 

AVALIANDO O EFEITO NA GERAÇÃO DE AB 

[0359] Uma proporção significativa de APP é 

direcionada para os lisossomas e os níveis de APP rapidamente se acumulam 

nas células na presença de inibidores de acidificação lisossomal, sugerindo que 

a degradação lisossomal conduz a proteólise de APP para impedir a formação 

de peptídeos Aβ. Além disso, pacientes humanos Sanfilippo (Deficiente em 

NAGLU) exibem um aumento significativo no nível de Aβ solúvel em comparação 

com cérebros de controle normais. Níveis aumentados de Aβ40 e Aβ42 no CSF 

e nenhuma alteração nos níveis de APP solúvel clivada por b foram relatados 

nos cérebros de pacientes com NPC (deficiente em NPC1). Pacientes humanos 

com uma mutação em DNAJC5 exibem reduções significativas nos níveis de 

Aβ40 e Aβ42 em comparação com os controles. Portanto, pode ser avaliado se 

as variantes selecionadas afetam a geração de Aβ em culturas de células. As 

espécies de Aβ em lisados celulares e meios de células são detectados por 
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ELISA em sanduíche, conforme publicado anteriormente. Resumidamente, os 

peptídeos Aβx-40 e Aβx-42 são capturados com anticorpos de revestimento 

monoclonal de camundongo HJ2 (anti-Aβ35-40) e HJ7.4 (anti-Aβ37-42). HJ5.1 

(anti-Aβ13-28), um anticorpo biotinilado direcionado ao domínio central, ou HJ3.5 

(anti-AβI-13), que direciona os aminoácidos N-terminais, são usados como o 

anticorpo de detecção, seguido por estreptavidina-poli-HRP-40 (Fitzgerald 

Industries). Fragmentos proteolíticos derivados de APP, tais como α e β-CTFs, 

e sAPPα e sARRβ são medidos por Western blot. Os níveis de APP de 

comprimento total também são monitorados por Western blots. 

AVALIAÇÃO DO EFEITO NA DEGRADAÇÃO DE Aβ 

[0360] Os micróglios proliferam ao redor das placas 

amiloides e fagocitam o material amiloide, mas a degradação subsequente é 

prejudicada, contribuindo para o acúmulo progressivo de amiloide na DA. Não 

está claro por que as células da microglia podem absorver o Aβ fibrilar, mas não 

podem degradá-lo. No entanto, as células microgiais de pacientes com DA 

exibem uma redução em beclin-1 e disfunção ALP subsequente. Além disso, o 

Aβ fibrilar insolúvel afeta o tráfego do canal de cloreto, CIC-7, para os lisossomas 

na microglia primária, o que prejudica a degradação lisossomal. No entanto, 

restaurar a acidificação do lisossoma aumenta a degradação do Aβ. Juntas, 

essas evidências sugerem que a insuficiência de ALP em células microgliais 

pode contribuir para a patogênese da DA. Os esforços de mineração de dados 

apresentados aqui revelaram que os genes NAGLU e NPC1 exibem maior nível 

de expressão na célula microglial do que nos neurônios. Assim, pode ser 

avaliado se as células primárias da microglia de camundongos deficientes e 

hemizigóticos em NAGLU e NPC1 transduzidas com variantes selecionadas 

podem captar e degradar Aβ exógeno. A absorção de Aβ e a degradação de Aβ 

são realizadas conforme publicado anteriormente. 

AVALIAÇÃO DO EFEITO NA FUNÇÃO ALP 

[0361] Pode ser testado se os neurônios de 

camundongos hemizigóticos exibem disfunção de ALP e se essas alterações são 

Petição 870210068118, de 27/07/2021, pág. 164/298



156/227 

aumentadas pelas variantes selecionadas. 

[0362] Western blots de LC3 e p62 são usados como 

indicadores indiretos de ativação de macroautofagia. O fluxo de autofagia é 

avaliado pela quantidade de LC3-II presente nas células na ausência ou 

presença de ativadores do sistema de autofagia (Rapamicina e Torin1), 

inibidores de autofagia (Bafilomicina A1), agentes lisosomotrópicos (Cloroquina, 

cloreto de amônio) e E64/Leupeptin. Isso é complementado por imagens de 

células vivas usando o marcador mCherry-GFP-LC3. A fusão autofagossomo-

lisossoma é ainda avaliada pela colocalização de LC3 e LAMP1. O Lysotracker 

é usado para quantificar o número de compartimentos ácidos por célula. 

ANÁLISES BIOINFORMÁTICAS 

[0363] Os seguintes bancos de dados disponíveis 

publicamente são usados para análises: Expressão de Genes Omnibus; RNA-

seq2 cerebral; Dados de expressão gênica da Mouse Dementia Network (Mouse 

DemNet); PoliFen2; SIFT; Mouse Genome Informatics. 

RESULTADOS ANTECIPADOS 

[0364] Prevê-se que as variantes de risco do gene 

ALP identificadas na seção (I) causem uma perda parcial da função e alterem a 

função ALP. Espera-se detectar 5 a 20% de atividade residual na função dessas 

proteínas. Também é antecipado que a superexpressão ou regulação negativa 

dos genes selecionados afeta o tráfego de APP, o metabolismo de APP, a 

geração de Aβ ou a degradação de Aβ. Além disso, espera-se que os 

experimentos aqui descritos também permitam a avaliação dos efeitos de 

variantes selecionadas em genes de ALP na sobrevivência de neurônios e 

células da micróglia. 

[0365] Se uma diferença robusta entre WT e variantes 

de risco na gênese de NAGLU, NPC1 e DNAJC5 não for observada, isso pode 

ser devido à superexpressão mascarando mudanças sutis na função. Variantes 

de risco de DA que causam pequenas mudanças que podem se manifestar na 

doença ao longo da vida podem ser um desafio para ver um efeito nos dias de 
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uma cultura de células. Alternativamente, neurônios primários de camundongos 

transgênicos 5XFAD ou células N2A695 podem ser usados e transduzidos com 

variantes selecionadas nos genes NAGLU, NPC1 e DNAJC5 e o efeito na 

geração de Aβ testado. 

[0366] A etapa seguinte após a identificação de 

variantes em genes NAGLU, NPC1 e DNAJC5 que afetam tanto o risco quanto 

a patogênese da DA in vitro devem aproveitar o progresso na geração de iPSc 

diretamente de fibroblastos de humanos e em métodos de edição de genoma. 

Neurônios derivados de iPSc ou células gliais de pacientes com DA portadores 

de variantes nos genes NAGLU, NPC1 e DNAJC5 podem ser usados para 

comparar o efeito de tais variantes no metabolismo de APP em comparação com 

células corrigidas por CRISPr isogênicas. Uma vez que essas ferramentas estão 

no lugar, estratégias de tratamento, como substituição enzimática (NAGLU), 

ciclodextrina (NPC1) ou modulação farmacológica da ALP podem ser utilizadas 

e seu efeito na geração de Aβ ou degradação de Aβ testado in vitro. 

(II)(B) DETERMINAÇÃO DOS EFEITOS FUNCIONAIS DE 

HAPLOINSUFICIÊNCIA EM GENES ALP CANDIDATOS SELECIONADOS NO 

DESENVOLVIMENTO DA PATOLOGIA DA DA EM CAMUNDONGOS IDOSOS 

[0367] Embora as consequências 

neurodegenerativas da perda total de função de Os genes NAGLU e NPC1 em 

camundongos e humanos já foram caracterizados, muito pouco se sabe sobre 

as consequências de longo prazo de uma única cópia desses genes. Sempre se 

presumiu que camundongos hemizigotos e humanos são normais. No entanto, 

recentemente foi demonstrado que a haploinsuficiência no gene NPC1 resulta 

em anormalidades metabólicas significativas em humanos e camundongos. É 

hipotetizado que a patologia da DA se desenvolve a partir de formas mais 

brandas de disfunção de ALP herdada e que seu surgimento pode exigir 

comprometimentos adicionais de ALP relacionados à idade. Os desfechos 

primários são os níveis de Aβ solúvel medidos aos 4 meses de idade (antes da 

deposição da placa) e a carga da placa aos 8 meses de idade na presença de 
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mutações causadoras de FAD em camundongos. Os efeitos sobre os níveis de 

Aβ solúvel são o principal desfecho em camundongos hemizigotos NAGLU, 

NPC1 e DNAJC5 de 24 meses de idade. 

[0368] Camundongos hemizigóticos são gerados a 

partir de camundongos deficientes disponíveis comercialmente. 

EFEITOS EM UM MODELO DE CAMUNDONGO DA 

PATOLOGIA DA DA 

[0369] A perda total da função da proteína NAGLU em 

pacientes humanos com doença de Sanfilippo resulta em um aumento 

significativo de três vezes no nível de Aβ solúvel em comparação com cérebros 

de controle normais. Níveis aumentados de Aβ40 e Aβ42 no CSF e nenhuma 

alteração nos níveis de APP solúvel clivada por b foram relatados em pacientes 

com perda total da função NPC1. Os níveis de transcrição de NAGLU exibiram 

um aumento proporcional dependente da idade com o desenvolvimento de 

patologia de DA no córtex de um modelo de camundongo com DA (ver, por 

exemplo, a Figura 1C). Os níveis de transcrição de DNAJC5 exibiram uma 

redução dependente da idade e foram inversamente proporcionais ao 

desenvolvimento da patologia da DA no córtex de um modelo de camundongo 

com DA (ver, por exemplo, a Figura 8A). Pacientes humanos com uma mutação 

heterozigótica em DNAJC5 exibiram reduções significativas nos níveis de Aβ40 

e Aβ42 em comparação com os controles (ver, por exemplo, a Figura 13). Como 

em camundongos transgênicos DA, o declínio cognitivo em humanos não é 

proporcional à carga de placa de Aβ, mas se correlaciona com espécies de Aβ 

solúveis. Dados os dados de pacientes humanos com DAL e modelos de 

camundongos LoF que suportam um papel desses genes na geração de Aβ 

intracelular pode determinar se o comprometimento leve do lisossoma 

(hemizigosidade no NAGLU, NPC1 e DNAJC5) acelera a geração de Aβ em um 

modelo de camundongo bem caracterizado de DA carregando mutações FAD 

que favorecem a geração de Aβ. O modelo 5XFAD é um modelo de deposição 

amiloide muito agressivo que desenvolve Aβ42 intraneuronal aos 1,5 mês, 
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placas aos 2 meses, perda de marcadores sinápticos e déficits de memória aos 

4 meses e perda de neurônios aos 9 meses de idade. O desenvolvimento de 

placas é acompanhado por gliose reativa. Para verificar ainda se a 

haploinsuficiência de NAGLU, NPC1 e DNAJC5 exacerba um processo 

amiloidogênico existente, camundongos NAGLU, NPC1 e DNAJC5 são cruzados 

com camundongos transgênicos 5XFAD. 4 grupos (30 camundongos/grupo) são 

gerados para essa experiência. O efeito da dosagem do gene no metabolismo 

de APP, carga de placa de Aβ e níveis de Aβ40/Aβ42 em 4 e 8 meses é 

determinado em camundongos 5XFAD/NAGLU (+/-), 5XFAD/NPC-1 (+/-) e 

5XFAD/DNAJC5 (+/-). Quatro meses é um ponto de tempo inicial para a 

deposição de placas amiloides em camundongos 5XFAD. 8 meses representa 

uma idade em que as placas amiloides são abundantes 

TAMANHO DA AMOSTRA 

[0370] Os cálculos do tamanho da amostra indicam 

que pelo menos n = 15 camundongos/grupo são necessários para detectar um 

aumento de 20% nos pontos finais, como carga de placa (SD = 30%, a = 5%) e 

Aβ40 solúvel em detergente e insolúvel e Aβ42 com 80 % de poder ao estudar 

um número igual de camundongos machos e fêmeas. Quinze (15) camundongos 

hemizigóticos de cada gene cruzados com 5XFAD [5XFAD/NAGLU (-/+); 15 

5XFAD/NPC1 (-/+) e 5XFAD/DNAJC5 (-/+)] e 15 camundongos 5XFAD 

adicionais são anestesiados e sacrificados aos 4 e 8 meses de idade para coletar 

o cérebro para estudos histológicos e bioquímicos. 

EFEITOS DA HAPLOINSUFICIÊNCIA EM GENES 

LISOSSOMAIS EM CAMUNDONGOS IDOSOS 

[0371] A patologia da DA (por exemplo, placa Aβ) 

geralmente depende da idade. No entanto, estudos publicados não abordaram 

a interação entre idade e disfunção de ALP. A maioria dos estudos que avaliam 

o papel do ALP na DA in vivo tem usado uma abordagem farmacológica ou 

ausência total de genes de ALP e desfechos de curto prazo. Uma abordagem 

genética é empregada para a redução dos níveis endógenos dos genes NAGLU, 
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NPC1 e DNAJC5 e um levantamento patológico quantitativo do efeito do 

comprometimento de lisossoma hereditário crônico em fenótipos relevantes para 

DA envolvendo Aβ é realizado. Os resultados mostraram que há um aumento 

altamente significativo nos níveis de transcrição NPC1 e NAGLU com a idade 

em amostras de cérebro humano normal (ver, por exemplo, as Figuras 10A e 

1A). Além disso, os níveis de transcrição NPC1 e NAGLU foram 

significativamente mais elevados em casos de DA em comparação com 

controles de mesma idade (ver, por exemplo, as Figuras 10B e 1B). Esses 

resultados sugerem que uma resposta compensatória às proteínas agregadas 

dos genes lisossomais NPC1 e NAGLU faz parte do processo normal de 

envelhecimento. A elevação anormal encontrada em modelos de DA sugere que 

eles estão tentando controlar os níveis anormais de Aβ. Em contraste, houve 

uma redução nos níveis de transcrição de DNAJC5 com a idade em amostras de 

cérebro neuropatologicamente normais (ver, por exemplo, a Figura 8A) e os 

níveis de transcrição de DNAJC5 foram significativamente mais baixos em casos 

de DA em comparação com controles de mesma idade (ver, por exemplo, a 

Figura 8B). DNAJC5 codifica uma chaperona sináptica neuroprotetora cujas 

mutações prejudicam a função ALP (ver, por exemplo, a Figura 13B). Portanto, 

a haploinsuficiência nesses genes pode exacerbar os fenótipos relacionados à 

DA em camundongos idosos. 

TAMANHO DA AMOSTRA 

[0372] Quinze (15) camundongos hemizigóticos de 

cada gene [NAGLU (-/+); NPC1 (-/+) e DNAJC5 (-/+)] e 15 camundongos de tipo 

selvagem são anestesiados e sacrificados aos 24 meses de idade para coletar 

o cérebro para estudos histológicos e bioquímicos. 

QUANTIFICAÇÃO DA PLACA AMILOIDE E GERAÇÃO DE 

Aβ 

[0373] Seções fixas do cérebro congeladas (50 µm) 

são coradas em uma sub-coorte de camundongos com X-34 e imunocoradas 

com anticorpos HJ3.4 (anti-Aβ) para quantificar a carga da placa (expressa como 
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% da área). Os níveis de Aβ em homogenatos de tecido cerebral do hemisfério 

contralateral são fracionados em frações solúveis (PBS) e insolúveis (guanidina 

5M) e quantificados usando ELISA. É avaliado se a haploinsuficiência de genes 

selecionados afeta a maquinaria de processamento de APP. 

MARCADORES SINÁPTICOS 

[0374] A perda sináptica é um achado comum em 

humanos e modelos de camundongos com DA. É avaliado se uma única cópia 

de genes selecionados acelera a perda sináptica em camundongos 5XFAD por 

Western Blot usando anticorpos contra marcadores pré-sinápticos: SNAP-25, 

proteína de membrana associada à vesícula 2, sintaxina 1 e Sinaptofisina, 

conforme publicado anteriormente. 

DISFUNÇÃO DE ALP 

[0375] Usando seções do cérebro como descrito 

acima, as seções são imunocoradas com anticorpos anti-LAMP1, LC3 e p62. 

EFEITO NA DISTROFIA NEURÍTICA E GLIOSE REATIVA 

[0376] Seções fixas do cérebro congeladas das 

coortes acima são imunocoradas com anticorpos reticulon-3 (RTN-3) (o RTN-3 

se acumula seletivamente nas neurites distróficas) para quantificar as neurites 

distróficas conforme publicado anteriormente. Os estudos anteriores 

demonstraram que camundongos com deficiência de NAGLU, NPC1 e DNAJC5 

apresentam aumento da astrogliose. Portanto, em estudos paralelos, as seções 

do cérebro são coradas com anticorpos anti-CD11b e anti-GFAP para examinar 

o impacto de uma única cópia dos genes selecionados na gliose reativa. 

RESULTADOS ANTECIPADOS 

[0377] Antecipa-se que camundongos hemizigóticos 

dos genes NAGLU, NPC1 e DNAJC5 acelerariam e piorariam a carga da placa 

de Aβ em camundongos 5XFAD. Espera-se que a haploinsuficiência de genes 

selecionados afete o metabolismo de APP e a geração de Aβ em camundongos 

idosos, aumentando a perda sináptica e a gliose reativa sem a geração de placa 

Aβ. 
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[0378] Se alterações no metabolismo de APP e 

geração de Aβ não forem encontradas nos cérebros de camundongos 

hemizigóticos, vetores AAV2/9 carregando a variante mais significativa validada 

nos experimentos descritos na seção (II) são gerados e injetados 

estereotaxicamente no hipocampo do hemizigoto recém-nascido camundongos 

e a presença de patologia de DA é avaliada. Alternativamente, o transcrito dos 

genes NAGLU, NPC1 e DNAJC5 é derrubado em camundongos transgênicos 

5XFAD recém-nascidos pela injeção de vetores AAV2/9 carregando 

shRNA/RNAi validado contra eles. A tecnologia CRISPr pode ser usada para 

gerar camundongos knock-in das variantes em genes selecionados com o efeito 

mais forte em ensaios in vitro. 

[0379] Combinando os resultados dos estudos aqui 

descritos e a disponibilidade de um ensaio fluorométrico para a atividade de 

NAGLU e ensaios de espectrometria de massa para biomarcadores de NPC1, 

pode-se rastrear CSF, plasma, soro ou manchas de sangue secas de grandes 

coortes de casos e controles de DA para detectar defeitos específicos que 

podem ser usados como biomarcadores para AD. 

EXEMPLO 4: DETERMINAÇÃO DOS EFEITOS DA 

VARIAÇÃO GENÉTICA EM NAGLU NA PATOGÊNESE DE DOENÇA DE 

ALZHEIMER (DA) E DOENÇA DE PARKINSON (DP) 

[0380] Esse exemplo descreve os efeitos in vitro e in 

vivo da variação genética no gene NAGLU na patogênese da doença de 

Alzheimer (DA) e da doença de Parkinson (DP). 

[0381] Evidências crescentes sugerem sobreposição 

clínica, patológica e genética entre a doença de Alzheimer (DA), demência com 

corpos de Lewy e demência frontotemporal (DFT) com doença de Parkinson 

(DP). O metabolismo aberrante do sulfato de heparano (SH) está emergindo 

como um mecanismo patogênico comum de DA e DP em vários estudos 

bioquímicos e celulares, no entanto, os mecanismos subjacentes não são bem 

compreendidos. Não há avaliação sistemática do papel das variantes genéticas 
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nas enzimas envolvidas na degradação lisossomal do HS desempenham na 

patogênese da DA ou DP. Aqui, as análises genéticas foram realizadas em 

grandes coortes de caso-controle de DA e DP e um enriquecimento significativo 

de variantes funcionais raras foi descoberto em genes de enzimas lisossomais 

responsáveis pela degradação de sulfato de heparano (SH) com um tamanho de 

efeito substancial. Proteoglicanos de heparan sulfato (HSPGs) regulam a 

oligomerização, eliminação, endocitose e tráfego de uma variedade de proteínas 

patogênicas, incluindo amiloide (Aβ) e alfa-sinucleína (α-Syn). A inibição 

farmacológica da ligação de HSPG a proteínas patogênicas e a redução genética 

da síntese de HSPG facilitam a eliminação de proteínas patogênicas e reduzem 

sua agregação. Até o momento, não está claro se a redução na atividade de 

N-acetil-alfa-glicosaminidase (NAGLU) e o acúmulo de HSPG resultante afetam 

o metabolismo de APP, carga de placa Aβ ou agregação e disseminação de 

α-Syn. Os estudos aqui descritos podem determinar o efeito de variantes 

missense hipomórficas no gene NAGLU no tráfego da proteína precursora de Aβ 

(APP), geração de Aβ em neurônios e degradação de Aβ por células gliais. Uma 

abordagem inovadora é descrita para modelar variantes genéticas relacionadas 

a doenças neurodegenerativas humanas em camundongos. Um vetor 

neurotrópico do vírus adenoassociado (AAV) é usado que permite a distribuição 

não invasiva e generalizada e a expressão neural global de longa duração de 

variantes NAGLU hipomórficas injetadas no início da vida em camundongos 

hemizigóticos NAGLU com acompanhamento de longo prazo. Assim, não 

apenas o efeito celular das variantes do NAGLU pode ser estudado, mas 

também os efeitos do envelhecimento e da heterozigosidade, como encontrado 

em pacientes com DA e DP. Também pode ser determinado se a redução ou 

superexpressão de NAGLU afeta a patologia de DA presente em um modelo de 

camundongo bem caracterizado de DA. Pode ser determinado se as variantes 

missense hipomórficas no gene NAGLU afetam a ligação, internalização e 

agregação de α-Syn em neurônios primários e se essas alterações forem 

resgatadas por redução de substrato, substituição de enzima recombinante ou 
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terapia genética. Finalmente, um método confiável e bem estabelecido de 

propagação de α-Syn patológico pode ser usado para determinar se as variantes 

hipomórficas de NAGLU afetam a formação de agregados de α-Syn fosforilado, 

a propagação dependente de conectividade e seu efeito na progressão da 

doença e tempo de vida. Os resultados dos estudos aqui descritos têm 

implicações importantes na identificação de pacientes com DP e DA com 

disfunção lisossomal determinada geneticamente, nos quais a restauração 

dessa disfunção poderia fornecer uma terapia eficaz. 

[0382] O objetivo dos estudos aqui descritos é 

determinar in vitro e in vivo os efeitos da variação genética no gene NAGLU na 

patogênese da doença de Alzheimer (DA) e da doença de Parkinson (DP). Esses 

estudos incorporam uma abordagem inovadora para modelar variantes 

genéticas associadas a doenças neurodegenerativas humanas em 

camundongos. Os estudos aqui descritos podem descobrir novos genes 

lisossomais associados com DA e DP e fornecer uma maior visão sobre o 

mecanismo de disfunção lisossomal na patogênese de DA e DP. 

[0383] Evidências crescentes sugerem sobreposição 

clínica, patológica e genética entre a doença de Alzheimer (DA), demência com 

corpos de Lewy e demência frontotemporal (DFT) com doença de Parkinson 

(DP). O metabolismo aberrante do sulfato de heparano (SH) está emergindo 

como um mecanismo patogênico comum de DA e DP em vários estudos 

bioquímicos e celulares, no entanto, os mecanismos subjacentes não são bem 

compreendidos. Proteoglicanos de heparan sulfato (HSPGs) regulam a 

oligomerização, eliminação, endocitose e tráfego de amiloide (Aβ) e 

alfa-sinucleína (α-Syn) em culturas de células. HSPGs se ligam ao Aβ e 

aceleram sua oligomerização e agregação. HS estimula independentemente a 

formação de fibrilas α-Syn in vitro e medeia a absorção celular de Aβ. HSPGs 

também medeiam a captação macropinocitótica de α-Syn. A inibição 

farmacológica da ligação de HSPG a proteínas patogênicas e a redução genética 

da síntese de HSPG facilitam a eliminação de proteínas patogênicas e reduzem 
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sua agregação. Além disso, os HSPGs estão presentes em placas de Aβ e em 

corpos de Lewy (LBs). Esses achados sugerem que HS e HSPGs desempenham 

papéis importantes no metabolismo de Aβ e α-Syn e, subsequentemente, na 

patogênese de DA e DP. No entanto, não houve avaliação sistemática do papel 

das variantes genéticas nas enzimas envolvidas na degradação lisossomal do 

SH desempenham na patogênese da DA ou DP. Portanto, as análises genéticas 

foram realizadas em grandes coortes de caso-controle de DA e DP e um 

enriquecimento significativo de variantes funcionais raras foi identificado em 

genes de enzimas lisossomais responsáveis pela degradação de sulfato de 

heparano (SH) com um tamanho de efeito substancial. A enzima lisossomal mais 

extensamente estudada envolvida na degradação do SH é a 

N-acetil-alfa-glicosaminidase (NAGLU), cuja deficiência em humanos causa 

Mucopolissacaridose NIB (MPS-IIIB). Existe um modelo de camundongo bem 

caracterizado de deficiência de NAGLU que recapitula as características da 

doença humana. O objetivo dos estudos aqui descritos é determinar se as 

variantes missense hipomórficas no gene NAGLU encontradas em pacientes 

com DA (Razão de chances = 3,7) e DP (Razão de chances = 4,7) afetam o 

metabolismo de APP, geração de Aβ e degradação de Aβ in vitro e patologia de 

DA in vivo, bem como agregação de α-Syn in vitro e disseminação de α-Syn in 

vivo. 

(I) DETERMINAÇÃO DOS EFEITOS DAS VARIANTES 

MISSENSE HIPOMÓRFICAS NO GENE NAGLU NO METABOLISMO 

NEURONAL DE APP E GERAÇÃO DE Aβ, DEGRADAÇÃO DE Aβ GLIAL IN 

VITRO E PATOLOGIA DE DA IN VIVO 

[0384] Tanto os pacientes humanos de MPS-IIIB 

quanto os camundongos com deficiência de NAGLU/exibem níveis corticais 

aumentados de APP de comprimento total intracelular. Os pacientes com 

MPS-IIIB também exibem um aumento significativo de três vezes no nível de 

Aβ40 solúvel em comparação com cérebros de controle. É hipotetizado que as 

mudanças na atividade de NAGLU afetam o metabolismo de APP e a geração 
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de Aβ nos neurônios. O estado heterozigoto de pacientes com DA portadores de 

variantes NAGLU é modelado in vitro. Conforme descrito neste documento, os 

efeitos das variantes hipomórficas de NAGLU no tráfego de APP, meia-vida de 

APP, maquinário de processamento de APP e geração de Aβ podem ser 

determinados em neurônios primários. 

[0385] Evidências crescentes sugerem que as células 

microgliais contribuem para a patogênese da DA. Os esforços de mineração de 

dados revelaram que NAGLU exibe um alto nível de expressão em células 

microgliais. No entanto, muito pouco se sabe sobre o papel do NAGLU nas 

células gliais. Assim, como aqui descrito, pode ser determinado se as células 

microgliais primárias expressando de forma estável variantes NAGLU 

hipomórficas podem captar e degradar Aβ exógeno. 

[0386] Na ausência de mutações familiares de AD, os 

camundongos com deficiência de NAGLU exibem acúmulo intracelular de Aβ e 

HSPGs no córtex entorrinal medial. Os efeitos da heterozigosidade NAGLU e do 

envelhecimento na patologia da DA são modelados in vivo. Pode ser 

determinado se a variante NAGLU mais deletéria afeta os fenótipos relevantes 

para DA em camundongos hemizigóticos NAGLU de 24 meses após injetá-los 

no nascimento usando o vetor AAV2/9-PHP.B. 

[0387] Pode determinar se a redução ou 

superexpressão de NAGLU afeta a geração de Aβ, depuração de Aβ, deposição 

de placa, perda sináptica e neuroinflamação no camundongo 5XFAD em 4 e 8 

meses. 

(II) DETERMINAÇÃO DO EFEITO DE VARIANTES 

MISSENSE HIPOMÓRFICAS NO GENE NAGLU NA AGREGAÇÃO DE α-Syn 

IN VITRO E PROPAGAÇÃO DE α-Syn IN VIVO 

[0388] Os pacientes com MPS-IIIB exibem perda 

neuronal grave na substância nigra (SN) e acúmulo de α-Syn fosforilado 

patológico (pSyn) em neurônios no córtex temporal, hipocampo e SN. É 

hipotetizado que uma redução na atividade de NAGLU afeta a captação, 
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eliminação e agregação de α-Syn in vitro e disseminação in vivo. 

[0389] Conforme descrito neste documento, pode ser 

determinado se a ligação, internalização e agregação de fibrilas α-Syn pré-

formadas (PFFs) são afetadas em neurônios primários que expressam de forma 

estável variantes NAGLU hipomórficas. 

[0390] Também pode ser determinado se a redução 

de substrato (Genisteína), substituição de enzima recombinante ou terapia 

genética resgata os efeitos na internalização e agregação de PFFs α-Syn. 

[0391] A injeção intraestriatal de PFFs α-Syn 

recapitula o acúmulo de patologia de LBs intracelulares, perda seletiva de 

neurônios SN e coordenação motora prejudicada em camundongos transgênicos 

e de tipo selvagem que expressam α-Syn humano A53T mutante. A inoculação 

intraestriatal de PFFs α-Syn é realizada em camundongos hemizigóticos ou 

deficientes em NAGLU injetados com o vetor AAV2/9-PHP.B que expressa a 

variante NAGLU mais deletéria no nascimento. A formação de agregados de 

α-Syn fosforilado, a disseminação dependente da conectividade e seu efeito na 

progressão da doença e na vida útil são quantificados. 

SIGNIFICÂNCIA 

SULFATO DE HEPARANO EM DA E DP 

[0392] O metabolismo aberrante do sulfato de 

heparano (SH) está emergindo como um mecanismo patogênico comum de DA 

e DP em vários estudos bioquímicos e celulares, no entanto, os mecanismos 

subjacentes não são bem compreendidos. Proteoglicanos de sulfato de 

heparano (HSPGs) consistindo em cadeias de SH covalentemente ligadas a um 

núcleo de proteína específica são abundantes na superfície celular e moléculas 

extracelulares que interagem com um espectro de ligantes. Os HSPGs de 

membrana atuam como receptores endocíticos e sofrem endocitose constitutiva 

e também induzida por ligante. A maioria dos HSPGs e ligantes ligados são 

degradados por proteases lisossomais, exoglicosidases e sulfatases. HSPGs 

regulam a oligomerização, eliminação, endocitose e tráfego de uma variedade 
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de proteínas patogênicas, incluindo Aβ e α-Syn. HSPGs estão presentes em 

placas Aβ e em LBs e LNs. Foi demonstrado que os HSPGs se ligam ao Aβ e 

aceleram sua oligomerização e agregação. SH estimula significativamente a 

formação de fibrilas α-Syn in vitro. SH também medeia a absorção celular de Aβ. 

HSPGs medeiam a captação macropinocitótica de α-Syn. A inibição 

farmacológica da ligação de HSPG a proteínas patogênicas e a redução genética 

da síntese de HSPG facilitam a eliminação de proteínas patogênicas e reduzem 

sua agregação. Esses achados sugerem que SH e HSPGs desempenham 

papéis importantes no metabolismo Aβ e α-Syn e na patogênese de DA e DP. 

DISFUNÇÃO LISOSSOMAL NA DA 

[0393] Enquanto as formas familiares de DA são 

patogenicamente conduzidas por uma produção de amiloide-β (Aβ) aumentada 

e subsequente agregação de Aβ no espaço extracelular (ISF, fluido intersticial) 

em oligômeros solúveis ou placas de Aβ insolúveis, estudos recentes em 

pacientes com DA esporádica de início tardio demonstram eliminação deficiente 

de Aβ. Assim, o equilíbrio entre a produção e a eliminação determina os níveis 

de Aβ e a propensão para desenvolver placas de Ab. O lisossoma desempenha 

um papel importante na degradação de organelas intracelulares e proteínas 

agregadas. Estudos neuropatológicos também descobriram que a patologia 

lisossomal no cérebro com DA contribui para a patogênese da DA, no entanto, 

os mecanismos subjacentes não são bem compreendidos. Alterações no 

lisossoma foram encontradas em vários modelos de DA de camundongos 

transgênicos. Todos esses resultados sugerem que as mudanças nas proteínas 

dos lisossomas aceleram a patologia da DA. Estudos celulares sugerem que o 

sistema endossomal-lisossomal é um dos principais locais de produção de Aβ. 

Presenilina 2 (PSEN2) e Nicastrina (componentes cataliticamente essenciais da 

γ-secretase) estão localizados no lisossoma. Na verdade, o PSEN1 regula o pH 

lisossomal. O comprometimento farmacológico da função lisossomal in vitro 

resulta em alterações na produção de Ab. Mudanças no pH lisossomal reduzem 

a secreção de Ab. Os inibidores da protease lisossomal reduzem a produção de 
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fragmentos de APP amiloidogênicos. Todos esses estudos sugerem que a 

função global do lisossoma desempenha um papel importante no processamento 

normal e anormal da proteína precursora de Aβ (APP) e na amiloidogênese 

subsequente. 

METABOLISMO DE APP EM HUMANOS E 

CAMUNDONGOS COM DEFICIÊNCIA DE GENES DE METABOLISMO DE HS 

[0394] Existem pelo menos quatro enzimas 

envolvidas na quebra gradual de HS no lisossoma. Mutações de perda de função 

(LoF) nesses genes resultam no acúmulo de HS parcialmente degradado dentro 

dos lisossomos e causam Mucopolissacaridose (MPS) tipo III A, B, C e D 

(síndrome de Sanfilippo). Os pacientes com MPS exibem um sinal Aβ intenso e 

difuso no citoplasma das células em todo o cérebro. Os pacientes com MPS 

exibem um aumento significativo no nível de Aβ solúvel em comparação com 

cérebros de controle normais. Além disso, na ausência de superexpressão de 

mutações familiares de DA (FAD), um aumento nos níveis de APP/Aβ 

intracelulares foi relatado em modelos de camundongos MPS. Um aumento de 

três vezes nos níveis de Aβ40 em comparação com os controles foi encontrado 

em modelos de camundongos MPS III. O declínio cognitivo em humanos e 

camundongos transgênicos DA correlaciona-se com espécies de Aβ solúveis. 

Os dados de camundongos transgênicos com DA indicam que o Aβ intraneuronal 

é mais neurotóxico do que o Aβ extracelular. Foi demonstrado que o acúmulo de 

Aβ intracelular precede a deposição extracelular em modelos de DA tanto em 

humanos quanto em camundongos. Esses estudos sugerem que o tráfego ou 

processamento de APP é afetado tanto em pacientes humanos quanto em 

modelos de camundongos com perda total da função dos genes lisossomais 

envolvidos no metabolismo do SH. 

DISFUNÇÃO LISOSSOMAL EM DP 

[0395] Estudos post-mortem humanos e sistemas 

modelo sugerem que defeitos no tráfego endocítico, integridade lisossomal e 

atividade de hidrolase lisossomal desempenham um papel importante nas 
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sinucleinopatias. Os marcadores lisossomais são componentes dos LBs em 

pacientes com DP esporádica. Assim, foi sugerido que os LBs e os neuritos de 

Lewy (LNs) podem semear em torno dos lisossomas prejudicados e crescer em 

tamanho pela deposição contínua de material não degradado derivado de 

lisossomas à medida que a doença progride. Modelos baseados em células 

múltiplas convergem na centralidade da transferência célula a célula de 

sementes proteopáticas na progressão de sinucleinopatias, embora questões 

mecanicistas permaneçam. Ainda não está claro se cepas de α-Syn específicas 

são internalizadas por meio de receptores distintos ou mecanismos endocíticos. 

[0396] A captação macropinocitótica de α-Syn por 

células imortalizadas e neurônios primários é mediada por HSPGs. No entanto, 

o papel do HS na disseminação de α-Syn in vivo não foi avaliado. O 

processamento lisossomal é o destino predominante das fibrilas α-Syn 

internalizadas nos neurônios primários. A perturbação farmacológica da função 

lisossomal causa aberrações no processamento intracelular de fibrilas α-Syn, 

concomitantemente com uma taxa aumentada de formação de inclusão via 

recrutamento de α-Syn endógeno. Os processos que regem esse recrutamento 

ainda são mal compreendidos e isso sugere que as espécies patogênicas devem 

escapar do tráfico endolisossomal. Assim, tem sido relatado que espécies 

exógenas de α-Syn resultam em vesícula endocítica e ruptura da membrana 

lisossomal, escapando assim do tráfego endocítico e degradação lisossomal. 

Uma vez no citosol, essas fibrilas ou oligômeros de α-Syn podem interagir com 

espécies solúveis e iniciar o recrutamento de α-Syn endógeno. Esses resultados 

apoiam ainda mais a ideia de que defeitos na atividade e integridade lisossomal 

podem acelerar a agregação e transmissão patológica de α-Syn. HSPGs estão 

presentes em LBs e LNs. SH estimula significativamente a formação de fibrilas 

α-Syn in vitro. No entanto, o papel do acúmulo lisossomal de HS na agregação 

e disseminação de α-Syn ainda não foi totalmente estabelecido. 

ANÁLISE EM GRANDE ESCALA DA VARIAÇÃO 

GENÉTICA EM GENES LISOSSOMAIS HUMANOS 
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[0397] Uma análise recente da frequência e do tipo de 

mutação presente em exomas de 60000 pessoas descobriu que os genes 

lisossomais são mutações “intolerantes à perda de função” e carregam menos 

variantes potencialmente deletérias do que o previsto por um modelo neutro de 

evolução. Isso é consistente com a letalidade durante a embriogênese ou o 

período neonatal da maioria dos genes lisossomais “centrais” em camundongos 

knockout. Os genes lisossomais mais estudados e conhecidos, são aqueles que, 

quando mutados, causam uma doença de armazenamento lisossomal (DAL). 

Curiosamente, a maioria desses genes causadores de DAL não são intolerantes 

às mutações LoF e exibem considerável variação de codificação genética em 

humanos. Consequentemente, há uma diferença de intervalo de dez vezes nos 

níveis das atividades de enzimas lisossomais em humanos saudáveis. Há muito 

se supõe que carregar uma única cópia normal dos genes lisossomais não tem 

consequências para a saúde. No entanto, estudos recentes em portadores de 

mutações patogênicas heterozigotas missense no gene NPC1 revelaram 

anormalidades metabólicas sistêmicas significativas. Além disso, evidências 

genéticas substanciais apóiam o papel das variantes missense heterozigotas no 

gene GBA como o principal fator de risco genético para o desenvolvimento de 

sinucleinopatias. As mesmas variantes patogênicas que em um estado 

homozigoto causam DAL em crianças (doença de Gaucher), quando presentes 

de forma heterozigótica, afetam o risco de doenças neurodegenerativas de início 

na idade adulta, incluindo DP e demência por corpos de Lewy. Esses estudos 

sugerem que a combinação de envelhecimento e haploinsuficiência em genes 

lisossomais predispõe a doenças neurodegenerativas comuns em humanos 

adultos. Uma avaliação sistemática da contribuição de variantes heterozigotas 

funcionais em genes lisossomais que afetam o risco de DA ou DP está ausente. 

[0398] Os indivíduos portadores de variantes 

genéticas que causam haploinsuficiência no gene NAGLU exibem níveis 

significativamente mais baixos de atividade enzimática do que os controles. Um 

estudo recente relatou a atividade enzimática de 164 “variantes de significado 
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desconhecido (VUS)” do NAGLU missense no conjunto de dados ExAC e 35 

mutações missense patogênicas relatadas no HGMD, 17 das quais foram 

encontradas no ExAC também. Foi demonstrado que aproximadamente 

90% das variantes patogênicas exibiram <15% de atividade enzimática em 

comparação com os níveis do tipo selvagem. Esses dados sugerem que há 

indivíduos na população geral portadores de variantes heterozigotas 

hipomórficas no gene NAGLU. No entanto, as consequências a longo prazo da 

haploinsuficiência do NAGLU não foram totalmente estudadas. As análises 

genéticas foram realizadas em grandes coortes de caso-controle DA e DP e 

identificaram um enriquecimento significativo de variantes funcionais raras em 

genes de enzimas de metabolismo de sulfato de heparano lisossomal (SH) com 

um tamanho de efeito substancial. Foi revelado que variantes de sentido trocado 

hipomórficas em NAGLU estão associadas com DA (p = 3 x 10-3; OR = 2,3, 

95% Cl 1,2 a 5,2) e DP (p = 3,6 x 107; OR = 3,6; Cl = 2,8 a 8,3). 

[0399] Variantes missense hipomórficas no gene 

NAGLU encontradas em pacientes com DA ou DP afetam o metabolismo de 

APP, geração de Aβ e degradação de Aβ in vitro e patologia de DA in vivo, bem 

como agregação de α-Syn in vitro e disseminação de α-Syn in vivo. 

INOVAÇÃO 

[0400] Os estudos aqui descritos são conceitualmente 

inovadores, avaliando de forma sistemática e abrangente as consequências 

funcionais de variantes hipomórficas e heterozigotas no gene NAGLU 

associadas ao risco de DA e DP. Os resultados desses estudos têm implicações 

importantes na identificação de pacientes com DP e DA com disfunção 

lisossomal determinada geneticamente, nos quais a restauração dessa 

disfunção poderia fornecer uma terapia eficaz. Experimentos de resgate 

utilizando redução de substrato, substituição de enzima recombinante ou terapia 

genética também são descritos neste documento, o que pode ter implicações de 

tradução. 

[0401] Uma estrutura integrativa inovadora que 
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acopla métodos computacionais e dados experimentais é usada para validar os 

efeitos funcionais do gene NAGLU tanto in vitro quanto in vivo. Estes estudos 

aqui descritos combinam técnicas de última geração e resultados de análises 

genéticas em grandes conjuntos de dados, ensaios baseados em células, dados 

bioquímicos, dados de RNAseq de tipos específicos de células em camundongos 

e cérebros humanos, dados de RNA-seq em DA humana e casos e controles de 

DP e dados de expressão gênica em todo o genoma de modelos de 

camundongos DA correlacionados com placa Aβ, dados bioquímicos, 

histopatológicos e comportamentais em modelos de camundongos com 

intervenções como terapia genética, redução de substrato e substituição de 

enzima recombinante. 

[0402] Os estudos descritos nas seções (I) e (II) 

abordam a questão de saber se a idade e a haploinsuficiência de NAGLU em 

regiões cerebrais vulneráveis afetam o processamento e tráfico de APP, carga 

de placa de Aβ, níveis de Aβ e agregação de α-Syn in vitro e disseminação de 

α-Syn in vivo. O papel do NAGLU e da autonomia celular (neurônio versus 

células gliais) também é avaliado nos mecanismos de DA e DP. 

[0403] Uma abordagem inovadora para modelar 

variantes genéticas relacionadas à doença neurodegenerativa humana em 

camundongos é aqui descrita. Um vetor neurotrópico AAV que permite não 

invasivo (passa a barreira sanguínea do cérebro), distribuição generalizada e 

expressão neural global de longa duração de um gene de interesse carregando 

variantes hipomórficas é injetado no início da vida (2 a 4 dias pós-natal) em 

camundongos hemizigotos com acompanhamento de longo prazo por até 20 a 

24 meses. Assim, não é apenas estudado o efeito celular das variantes genéticas 

identificadas, mas também os efeitos do envelhecimento e da heterozigosidade, 

como encontrado em pacientes com DA e DP. 

[0404] Uma equipe de pesquisa altamente produtiva e 

interdisciplinar foi montada para executar este projeto. Esses estudos só são 

possíveis com inovação colaborativa envolvendo investigadores com 
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experiência em neurogenética, biologia lisossomal, modelos animais de DALs e 

fisiopatologia de DA e DP em modelos celulares e de camundongos. 

ABORDAGEM 

[0405] Aqui, ferramentas genômicas funcionais de 

última geração são usadas para determinar o efeito in vitro e in vivo da variação 

genética de NAGLU associada ao risco de DA e DP. 

ESTUDOS 

VARIANTES HETEROZIGOTAS EM GENES DE 

DEGRADAÇÃO DE HS LISOSSOMAL AFETAM O RISCO DE DESENVOLVER 

DA 

[0406] Análises de uma única variante e baseadas em 

genes de 45 genes lisossomais foram realizadas em duas coortes de casos 

controlados de DA. A amostra de descoberta consistiu em dados de WES de 667 

casos de DA não relacionados e 511 controles. Como esperado, a frequência 

alélica cumulativa específica do gene (cMAF) do conjunto de dados ExAC 

(ancestralidade europeia não finlandesa) foi altamente concordante (r2 = 0,96) 

com a cMAF dos bancos de dados internos de DA. A carga de variantes raras 

de alteração de proteína (cMAF) foi comparada com a carga observada nos 

controles e no ExAC. Para a maioria dos genes, houve um excesso de variação 

nos casos em comparação com os controles, mas apenas uma associação 

nominal foi encontrada com o gene SGSH (p = 4,2 x 103; OR = 3,7, 95% Cl 1,4 

a 9,6). Quando comparado com o cMAF da amostra ExAc, o gene SGSH 

(p = 7,9 x 105; OR = 3,0, 95% Cl 1,8 a 4,9) e o gene NAG LU (p = 4,8 x 10-4; 

OR = 3,7, 95 % Cl 1,4 a 9,6) passou em um limite de correção de teste múltiplo 

p <1,0 x 10-3. Em seguida, a coorte do Projeto de Sequenciamento da Doença 

de Alzheimer (ADSP) (5045 casos de DA e 4500 controles) foi usada para 

replicar esses achados. NAGLU foi replicado (p = 3 x 103; OR = 2,3, 95% Cl 1,2 

a 5,2) nesta amostra independente. Digno de nota é o fato de que a associação 

encontrada nas amostras de replicação é na mesma direção e de tamanho de 

efeito semelhante. 
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NÍVEIS DE TRANSCRIÇÃO NAGLU COM IDADE, 

ESTADO DE DA E EM MODELOS DE CAMUNDONGOS DA 

[0407] Em amostras de cérebro humano 

neuropatologicamente normal, houve um aumento significativo nos níveis de 

transcrição NAGLU com a idade (p = 0,02) (ver, por exemplo, a Figura 1A). Os 

níveis de transcrição de NAGLU foram significativamente mais elevados em 

casos de DA em comparação com controles pareados por idade (p = 0,007, ver, 

por exemplo, FIGURA 1B). Um aumento estatisticamente significativo (p = 3,2 x 

108) (0,46 log2 vezes) dos níveis de transcrição NAGLU em pacientes com DA 

foi replicado em dois bancos de dados maiores e independentes de DA (Mayo 

Clinic Brain Bank RNA-seq e Mount Sinai Brain Bank). Os níveis de transcrição 

NAGLU também exibiram um aumento proporcional dependente da idade com o 

desenvolvimento da patologia da DA (gráfico inferior, ver, por exemplo, a Figura 

1C) nos córtices de um modelo de camundongo DA (gráfico superior da linha 

azul; ver, por exemplo, a Figura 1C) em comparação com os níveis em 

camundongos do tipo selvagem {Linha preta no gráfico superior, ver, por 

exemplo, a Figura 1C). A análise ANOVA demonstrou uma interação significativa 

(p = 0,0042) de idade e genótipo. A idade explica 11,4% da variação (p = 0,0003), 

enquanto o genótipo explica 42,3% (p <0,0001). Esses resultados sugerem que 

uma resposta compensatória às proteínas agregadas do NAGLU pode fazer 

parte do processo normal de envelhecimento. A elevação anormal encontrada 

em modelos de DA sugere que eles estão tentando controlar os níveis anormais 

de Aβ. 

[0408] Portanto, a haploinsuficiência em NAGLU pode 

exacerbar os fenótipos relacionados à DA em camundongos idosos. 

[0409] Efeito de dosagem de genes de NAGLU nos 

níveis de Aβ de fluido intersticial (ISF). 

[0410] Quantificação por microdiálise dos níveis de 

ISF de Aβ em camundongos WT, hemizigóticos e com deficiência de NAGLU 

(ver, por exemplo, FIGURA 14A) revelou um efeito de dosagem de gene de 
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NAGLU nos níveis basais de ISF de Aβ (ver, por exemplo, a Figura 14B). Um 

aumento de 60% também foi descoberto nos níveis de ISF Aβ em camundongos 

hemizigóticos e com deficiência de NAGLU, mas não em camundongos de tipo 

selvagem em resposta a 200 mM de Cloroquina (ver, por exemplo, a Figura 14C). 

Esta dose de cloroquina não alterou os níveis de ISF de Aβ em modelos de 

camundongos APP/PS1 jovens (3 meses) ou velhos (18 meses) (dados não 

mostrados). Esses achados suportam a hipótese de que as mudanças nos níveis 

de atividade de NAGLU estão associadas ao metabolismo de APP anormal e 

geração de Aβ. 

VARIANTES HETEROZIGOTAS EM GENES DE 

DEGRADAÇÃO DE SH LISOSSOMAL AFETAM O RISCO DE DESENVOLVER 

DP 

[0411] A amostra de descoberta consistia em dados 

de WES de 331 casos de DP não relacionados da coorte PPMI. O cMAF 

específico do gene do conjunto de dados NFE ExAC foi altamente concordante 

com o cMAF dos bancos de dados internos de DP (PPMI r2 = 0,92; WUSTL 

r2 = 0,96). A carga de variantes raras de alteração de proteína (cMAF) foi 

comparada com a carga observada nos controles e no ExAC. Quando 

comparado com o cMAF da amostra ExAc, sete genes passaram no limite de 

correção de teste múltiplo p <1,0 x 10-3) incluindo GBA (p = 6,1 x 10-6; OR = 2,1; 

Cl = 1,3 a 3,3), GNS (p = 2,5 x 10-5; OR = 2,4; Cl = 1,4 a 4,6) e NAGLU 

(p = 1,0 x 10-4; OR = 4,7; Cl = 1,5 a 8,3). Também houve tendência no HGSNAT 

(p = 8,1 x 10-3; OR = 1,8; Cl = 1,1 a 2,8). Em seguida, uma coorte adicional de 

DP (WUSTL) foi usada para replicar esses resultados, incluindo 490 casos de 

DP em que os dados foram obtidos usando o chip Human-Exome. Notavelmente, 

a associação encontrada na amostra de replicação está na mesma direção e o 

tamanho do efeito é semelhante; NAGLU (p = 3,6 x 10-7; OR = 3,6; Cl = 2,8 a 

8,3) e HGSNAT (p = 9,7 x 10-4; OR = 1,9; Cl = 1,4 a 3,2). Patologia SN e acúmulo 

de LB foram relatados em pacientes com MPS IIIB com mutações no gene 

NAGLU. Além disso, verificou-se que há uma redução nos níveis de transcrição 
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do gene NAGLU em neurônios dopaminérgicos da substância nigra de pacientes 

com DP em comparação com os controles (ver, por exemplo, a Figura 2). 

MODELO IN VITRO DE LIGAÇÃO, INTERNALIZAÇÃO E 

AGREGAÇÃO DE α-Syn 

[0412] A preparação e o uso de PFFs α-Syn foram 

otimizados em culturas neuronais. PFFs α-Syn foram adicionados a neurônios 

corticais primários de camundongos do tipo selvagem em 7 dias in vitro (DIV). 7 

dias após o tratamento; os neurônios foram fixados e corados com anticorpo 

específico para pSyn. As PFFs induziram o recrutamento de α-Syn expresso 

endogenamente em agregados anormais, fosforilados e insolúveis (ver, por 

exemplo, as Figuras 3A e 3B). Os agregados de α-Syn apareceram inicialmente 

como pequenas inclusões pontilhadas em terminais pré-sinápticos e axônios 

(ver, por exemplo, a Figura 3A). Os agregados cresceram e se tornaram mais 

alongados e com aparência de serpentina, assemelhando-se a neurites de Lewy 

(ver, por exemplo, a Figura 3A). FIGURAS 3B mostra que os neurônios de 

controle tratados com PBS mostraram uma banda ligeiramente acima de 15 kDa 

correspondente ao α-Syn monomérico. Várias bandas com pesos moleculares 

mais elevados apareceram em neurônios tratados com PFFs. Essas bandas 

adicionais provavelmente correspondem a oligômeros α-Syn. Esse é um sistema 

tratável tratável in vitro para estudar os efeitos da disfunção do lisossoma na 

agregação de α-Syn. 

DISSEMINAÇÃO DA PATOLOGIA pSyn IN VIVO 

[0413] A inoculação intraestriatal de PFFs α-Syn foi 

realizada em seis camundongos com deficiência de NAGLU e em seis irmãos de 

ninhada de tipo selvagem. Todos os camundongos sobreviveram às injeções. 

De acordo com os dados publicados, 90 dias após as injeções (dpi), 

camundongos de tipo selvagem injetados com PFF exibiram patologia pSyn 

ipsilateral abundante em várias áreas do cérebro, incluindo estriado, córtex 

frontal e entorrinal, amígdala basolateral e SN. 

[0414] Os camundongos tratados com WT exibiram 
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pouca patologia pSyn contralateral no córtex entorrinal (ver, por exemplo, a 

Figura 15). Camundongos com deficiência de NAGLU tratados com PFFs de 

α-Syn exibiram mais patologia de α-Syn no córtex frontal e entorrinal, tanto 

ipsilateral quanto contralateral ao local da injeção (ver, por exemplo, a Figura 

16B). Os camundongos com deficiência de NAGLU pareceram ter mais patologia 

pSyn patológica, o que poderia indicar mais disseminação para o lado ipsi e 

contralateral do que o observado em camundongos WT. Mais camundongos 

tratados com PFFs α-Syn estão sendo analisados atualmente para caracterizar 

ainda mais o impacto da deficiência de NAGLU na disseminação regional e 

temporal da patologia de pSyn, especialmente no SN (ver, por exemplo, a Figura 

17A a 17C), e expandir os resultados iniciais que sugerem um aumento na 

disseminação da patologia pSyn em camundongos com deficiência de NAGLU. 

PROJETO E MÉTODOS DE PESQUISA 

(I)(A) DETERMINAÇÃO DOS EFEITOS DE VARIANTES 

MISSENSE HIPOMÓRFICAS NO GENE NAGLU NO METABOLISMO DE APP 

NEURONAL E GERAÇÃO DE Aβ, DEGRADAÇÃO DE Aβ GLIAL IN VITRO 

VARIANTES DE SENTIDO TROCADO HIPOMÓRFICAS 

NO GENE NAGLU 

[0415] As variantes selecionadas são projetadas 

usando mutagênese sítio-dirigida e subclonadas em um vetor lentiviral, conforme 

descrito anteriormente. Os vetores lentivirais são produzidos, manuseados e 

eliminados em instalações BSL2 em conformidade com a Seção III-E-1 das 

Diretrizes do NIH para Pesquisa Envolvendo Moléculas de Ácido Nucleico 

Recombinante ou Sintético. Para determinar o efeito das variantes na atividade 

enzimática, um ensaio fluorométrico é usado como descrito anteriormente para 

a atividade NAGLU. Os níveis de HSPGs são quantificados por ELISA. 

AVALIAÇÃO DO EFEITO NO TRÁFEGO DE APP, 

ENDOCITOSE E LOCALIZAÇÃO SUBCELULAR 

[0416] Vários estudos demonstraram que a 

endocitose de APP é essencial para sua colocalização com β e γ-secretetases 
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dentro de endossomos e corpos multivesiculares na via amiloidogênica da APP. 

A diminuição do fluxo endossômico, secundária à disfunção do lisossoma, 

resulta em aumento do tempo de trânsito dentro dessa organela, o que aumenta 

a propensão para clivagem b e g e, portanto, geração de Ab. Níveis aumentados 

de APP de comprimento total intracelular foram relatados em cérebros de 

pacientes com deficiência de NAGLU e Sanfilippo B na ausência de placas Aβ. 

Para determinar se as variantes selecionadas no gene NAGLU afetam os níveis 

de estado estacionário de APP, endocitose de APP ou fluxo aumentado de APP 

nos lisossomos para degradação, a cinética de aparência de APP intracelular e 

os níveis de APP na superfície celular podem ser determinados usando um 

ensaio de biotinilação de superfície celular como publicado anteriormente. Os 

efeitos na meia-vida de APP de comprimento total são medidos por Western blot 

em 0, 5, 10, 30 min sob tratamento com inibidor da síntese de proteínas, ciclo-

heximida. Técnicas de colocalização também são usadas para estudar o efeito 

na localização subcelular de APP e Sorl_1. Os níveis de proteína e transcrição 

da maquinaria de processamento de APP, incluindo α-secretase (ADAM10 e 

ADAM17), β-secretase 1 (BACE1) e complexo γ-secretase (PSEN1 e 

Nicastrina), são medidos por western blot e RT-qPCR, respectivamente. Para 

garantir o rigor e reprodutibilidade, a quantificação é realizada em pelo menos 

3 experimentos independentes com triplicatas, por observadores duplo-cegos. 

AVALIANDO O EFEITO NA GERAÇÃO DE Aβ 

[0417] Uma razão significativa de APP é direcionada 

para os lisossomas e os níveis de APP se acumulam rapidamente nas células 

na presença de inibidores da acidificação lisossomal, sugerindo que a 

degradação lisossomal conduz a proteólise de APP para impedir a formação de 

peptídeos Ab. Os pacientes com Sanfilippo B apresentam um aumento 

significativo (3 vezes) no nível de Aβ40 solúvel em comparação com cérebros 

de controle normais. Um aumento significativo nos níveis de oligômero Aβ foi 

relatado em cérebros de camundongos com deficiência de NAGLU. Esses 

achados sugerem que o acúmulo de HS e disfunção lisossomal em 
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camundongos e humanos com deficiência de NAGLU resulta em um 

processamento anormal de APP dependente de g-secretase. Portanto, pode ser 

avaliado se as variantes selecionadas afetam a geração de Aβ em culturas de 

células. A cultura de neurônios primários é realizada conforme descrito 

anteriormente. O vetor lentiviral transportando variantes selecionadas e de tipo 

selvagem sob o promotor específico de neurônio (sinapsina) é usado para 

transduzir neurônios primários de camundongos com deficiência de NAGLU e 

hemizigotos. Diferentes volumes de Lentivirus concentrados são usados para 

determinar o nível adequado de expressão nos neurônios. Os níveis de NAGLU 

são medidos por RT-qPCR e ensaio de fluorimétrico. As espécies de Aβ em 

lisados celulares e meios de células são detectados por ELISA em sanduíche, 

conforme publicado anteriormente. Resumidamente, os peptídeos Aβx-40 e 

Aβx-42 são capturados com anticorpos de revestimento monoclonal de 

camundongo HJ2 (anti-Aβ35-40) e HJ7.4 (anti-Aβ37-42). HJ5.1 (anti-Aβ13-28), 

um anticorpo biotinilado direcionado ao domínio central, ou HJ3.5, que tem como 

alvo os aminoácidos N-terminais, é usado como o anticorpo de detecção, 

seguido por estreptavidina-poli-HRP-40. Fragmentos proteolíticos derivados de 

APP, tais como α e β-CTFs, e sAPPα e sARRβ são medidos por Western blot. 

Os níveis de APP de comprimento total também são monitorados por Western 

blots, conforme descrito anteriormente. 

AVALIAÇÃO DO EFEITO NA DEGRADAÇÃO DE Aβ 

[0418] Os micróglios proliferam em torno das placas 

de Aβ e fagocitam o material de Aβ, mas a degradação subsequente é 

prejudicada, contribuindo para o acúmulo progressivo de Aβ na DA. Não está 

claro por que as células da microglia podem absorver o Aβ fibrilar, mas não 

podem degradá-lo. No entanto, as células microgiais de pacientes com DA 

exibem uma redução na beclin-1 e disfunção lisossomal subsequente. Além 

disso, o Aβ fibrilar insolúvel afeta o tráfego do canal de cloreto, CIC-7, para os 

lisossomas na microglia primária, o que prejudica a degradação lisossomal. No 

entanto, restaurar a acidificação do lisossoma aumenta a degradação do Aβ. 
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Juntas, essas evidências sugerem que a insuficiência lisossomal em células 

microgliais pode contribuir para a patogênese da DA. 

[0419] Os esforços de mineração de dados descritos 

aqui revelaram que NAGLU exibe um alto nível de expressão em células 

microgliais. Assim, pode ser avaliado se as células microgliais primárias de 

camundongos com deficiência de NAGLU e hemizigotos transduzidos com 

variantes hipomórficas de NAGLU selecionadas podem captar e degradar Aβ 

exógeno. A avaliação da absorção e degradação de Aβ são realizadas conforme 

publicado anteriormente. 

AVALIAÇÃO DO EFEITO NA FUNÇÃO ALP 

[0420] Níveis aumentados de Beclin-1, p62 e LC3-II 

no coração e tecido cerebral de camundongos com deficiência de NAGLU 

sugerem uma atividade anormal do sistema de autofagia lisossomal com um 

acúmulo de autofagossomos. Pode ser testado se os neurônios de 

camundongos NAGLU hemizigóticos exibem disfunção de ALP e se essas 

alterações são aumentadas pelas variantes selecionadas. Western blots de LC3 

e p62 são usados como indicadores indiretos de ativação de macroautofagia. O 

fluxo de autofagia é avaliado pela quantidade de LC3-II presente nas células na 

ausência ou presença de ativadores do sistema de autofagia (Rapamicina e 

Torin1), inibidores de autofagia (Bafilomicina A1), agentes lisosomotrópicos 

(cloroquina, cloreto de amônio) e E64/Leupeptina conforme publicado 

anteriormente. Isso é complementado por imagens de células vivas usando o 

marcador mCherry-GFP-LC3. 

[0421] A fusão autofagossomo-lisossoma é ainda 

avaliada pela colocalização de LC3 e LAMP1. O Lysotracker é usado para 

quantificar o número de compartimentos ácidos por célula. A ativação do TFEB 

é avaliada por sua localização nuclear. RT-qPCR é usado para medir as 

mudanças nos níveis de transcrição de transcrições de mRNA reguladas por 

TFEB (SQSTM1/p62, MAP1LC3B e LAMP2). 

[0422] Para garantir o rigor e a reprodutibilidade, os 
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investigadores não conhecem o genótipo durante as fases de quantificação e 

análise. Para cada experiência, os dados obtidos são calculados em média 

dentro de cada um dos grupos descritos. As experiências são realizadas em 

triplicado com pelo menos duas preparações geradas independentemente por 

genótipo. Diferenças estatisticamente significativas são testadas para o uso de 

ANOVA de duas vias e testes post-hoc apropriados para determinar se cada 

marcador ou análise funcional está associada com NAGLU versus controle. 

RESULTADOS ANTECIPADOS 

[0423] Um efeito de dosagem de gene de NAGLU no 

tráfego de APP, metabolismo de APP, geração de Aβ ou degradação de Aβ é 

antecipado. Além disso, espera-se que os experimentos aqui descritos permitam 

a avaliação dos efeitos de variantes selecionadas no gene NAGLU na 

sobrevivência de neurônios e células da micróglia. Alternativamente, neurônios 

primários de camundongos transgênicos 5XFAD ou células N2A695 podem ser 

transduzidos com variantes selecionadas no gene NAGLU e o efeito na geração 

de Aβ pode ser testado. A próxima etapa após a identificação de variantes no 

gene NAGLU que afetam o risco e a patogênese da DA in vitro é aproveitar o 

progresso na geração de iPSc e nos métodos de edição do genoma. Neurônios 

derivados de iPSc ou células gliais de pacientes com DA portadores de variantes 

no gene NAGLU podem ser usados para comparar o efeito de tais variantes no 

metabolismo de APP em comparação com células corrigidas por CRISPr 

isogênicas. Combinando os resultados dos experimentos descritos aqui e a 

disponibilidade de um ensaio fluorométrico para a atividade de NAGLU, pode-se 

rastrear CSF, plasma, soro ou tecido cerebral de casos e controles de DA para 

detectar defeitos específicos que podem ser usados como biomarcadores para 

DA. 

(I)(B) DETERMINAÇÃO DOS EFEITOS DO GENE NAGLU 

NA PATOLOGIA DA DA IN VIVO 

[0424] Embora as consequências 

neurodegenerativas da perda total de função de NAGLU em camundongos e 
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humanos tenham sido caracterizadas, muito pouco se sabe sobre as 

consequências de longo prazo de uma única cópia desse gene 

(haploinsuficiência) ou sua superexpressão. Sempre se presumiu que 

camundongos hemizigotos e humanos são normais. No entanto, recentemente 

foi demonstrado que a haploinsuficiência em genes lisossomais resulta em 

anormalidades metabólicas significativas em humanos e camundongos. Uma 

hipótese é que a patologia da DA se desenvolve a partir de formas mais leves 

de disfunção lisossomal hereditária e que seu surgimento pode exigir 

comprometimentos lisossomais adicionais relacionados à idade. Os desfechos 

primários são os níveis de Aβ medidos aos 4 meses de idade (antes da placa de 

deposição) e carga de placa aos 8 meses de idade na presença de mutações 

causadoras de FAD em camundongos. Os efeitos sobre os níveis de Aβ são o 

ponto final primário em camundongos hemizigóticos NAGLU de 24 meses de 

idade que expressam a variante DA associada a NAGLU mais deletéria. 

EFEITOS DA VARIANTE NAGLU MISSENSE 

HIPOMÓRFICA EM FENÓTIPOS DE DA EM CAMUNDONGOS IDOSOS 

[0425] A quantificação por microdiálise dos níveis de 

ISF de Aβ em camundongos WT, hemizigóticos e com deficiência de NAGLU 

(ver, por exemplo, a Figura 14A) revelou um efeito de dosagem de gene de 

NAGLU nos níveis basais de ISF de Aβ (ver, por exemplo, a Figura 14B). Um 

aumento de 60% nos níveis de ISF Aβ também foi encontrado em camundongos 

hemizigóticos e deficientes de NAGLU, mas não em camundongos de tipo 

selvagem em resposta à cloroquina (ver, por exemplo, a Figura 14C). A patologia 

da DA (por exemplo, placa Aβ) geralmente depende da idade. No entanto, 

estudos publicados não abordaram a interação entre idade e disfunção do 

lisossoma. A maioria dos estudos que avaliam o papel in vivo tem usado uma 

abordagem farmacológica ou ausência total de genes de lisossoma e desfechos 

de curto prazo. Um aumento de oligômeros Aβ foi relatado anteriormente em 

cérebros de camundongos com deficiência de NAGLU de 10 meses de idade. 

Aqui, camundongos NAGLU hemizigóticos são injetados via IV no dia 1 a 2 pós-
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natal com AAV2/9-PHP.B portando a variante NAGLU mais deletéria. 

[0426] O vetor AAV2/9-PHP.B atravessa a barreira 

hematoencefálica e transfere genes por todo o SNC com uma eficiência que é 

pelo menos 40 vezes maior do que AAV9 e transduz a maioria dos neurônios em 

várias regiões do SNC. Os camundongos podem se recuperar e viver até pelo 

menos 20 meses de idade. Camundongos moribundos são anestesiados e 

sacrificados para coletar os estudos bioquímicos do cérebro, como os níveis de 

Aβ40 e Aβ42 solúvel em detergente e insolúvel. Uma sobrevivência patológica 

quantitativa em fenótipos relevantes para DA envolvendo Aβ também é realizada 

(ver, por exemplo, a Figura 18). 

[0427] Os cálculos do tamanho da amostra indicam 

que pelo menos n = 15 camundongos/grupo são necessários para detectar um 

aumento de 20% em Aβ40 solúvel em detergente e insolúvel e Aβ42 com poder 

de 80%. Quinze (15) camundongos hemizigóticos NAGLU e 15 camundongos 

de tipo selvagem são injetados com a variante NAGLU mais deletéria usando 

AAV2/9-PHP.B em 1 a 2 dias pós-natal. 

EFEITOS DA REDUÇÃO OU SUPEREXPRESSÃO DE 

NAGLU NO MODELO DE CAMUNDONGO DA PATOLOGIA DA DA 

[0428] A perda total da função da proteína NAGLU em 

pacientes humanos com doença de Sanfilippo B resulta em um aumento 

significativo de três vezes no nível de Aβ40 solúvel em comparação com 

cérebros de controle normais. No entanto, os níveis de transcrição NAGLU foram 

significativamente mais elevados em casos humanos de DA e em modelos de 

camundongos DA do que em controles (ver, por exemplo, as Figuras 1B e 1C). 

Dados os dados de pacientes humanos Sanfilippo B e camundongos deficientes 

de NAGLU apoiando um papel desses genes na geração de Aβ intracelular, pode 

ser determinado se a edução ou superexpressão de NAGLU afeta a geração de 

Aβ em um modelo de camundongo bem caracterizado de DA portando mutações 

FAD que favorecem a geração intracelular de Aβ. O modelo 5XFAD é um modelo 

de deposição de Aβ que desenvolve Aβ42 intraneuronal ao 1,5 mês, placas aos 
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2 meses, perda de marcadores sinápticos e déficits de memória aos 4 meses e 

perda de neurônios aos 9 meses de idade. O desenvolvimento de placas é 

acompanhado por gliose reativa. Camundongos com deficiência de NAGLU 

exibem acúmulo de HS altamente sulfatados no cérebro, neuroinflamação, 

lisossomas aumentados em ambos os neurônios e microglia e redução de 

proteínas sinápticas em ~4mo seguido por ritmo circadiano alterado, déficits de 

audição e visão e, em camundongos mais velhos (>8mo), uma perda de células 

de Purkinje e coordenação motora prejudicada. O tempo médio de vida dos 

camundongos deficientes de NAGLU é de aproximadamente 12 meses de idade. 

Os camundongos NAGLU e 5XFAD são congênicos no fundo C57BI/6. Para 

verificar ainda se a haploinsuficiência de NAGLU exacerba um processo 

amiloidogênico existente, camundongos NAGLU são cruzados com 

camundongos transgênicos 5XFAD. Pode ser determinado se a superexpressão 

de NAGLU afeta a patologia de DA nos camundongos 5XFAD. A injeção 

intracraniana única unilateral é realizada com AAV2/9 portando NAGLU de tipo 

selvagem em camundongos 5XFAD no nascimento. A carga da placa Aβ é então 

comparada em cada hemi-cérebro injetado e não injetado com 

AAV2/9-WT-NAGLU de camundongos 5XFAD medindo a carga da placa Aβ por 

histologia e níveis de Aβ40/Aβ42 por ELISA sanduíche em 4 e 8 meses, como 

descrito anteriormente. O metabolismo de APP é avaliado medindo-se os CTFs 

de APP por Western blot. Quatro meses é um ponto de tempo inicial para a 

deposição de placas de Aβ em camundongos 5XFAD, a fim de detectar se o 

acúmulo de Aβ começa mais cedo, enquanto oito meses representa o estágio 

final, quando as placas de Aβ são abundantes. 

GERAÇÃO DE VETORES AAV2/9 

[0429] NAGLU de tipo selvagem e a variante mais 

deletéria são subclonadas no vetor AAV2/9-PHP.B ou AAV2/9. Os estoques de 

vetores AAV2/9 de alta titulação foram obtidos na instalação de UNC Viral Vector 

Core. Os estoques de vetores AAV são diluídos para 1012 vg/ml em solução de 

Ringer com lactato para todos os experimentos descritos neste estudo. 
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QUANTIFICAÇÃO DE PLACA Aβ E GERAÇÃO DE Aβ 

[0430] Seções fixas do cérebro congeladas (50 µm) 

são coradas em uma sub-coorte de camundongos com X-34 e imunocoradas 

com anticorpos HJ3.4 (anti-Aβ) para quantificar a carga da placa (expressa como 

% da área). Os níveis de Aβ em homogenatos de tecido cerebral do hemisfério 

contralateral são fracionados em frações solúveis (PBS) e insolúveis (guanidina 

a 5M) e quantificados usando ELISAs. Os efeitos nas máquinas de 

processamento de APP são avaliados. 

MARCADORES SINÁPTICOS 

[0431] A perda sináptica é um achado comum em 

humanos e modelos de camundongos com DA. Pode ser avaliado se a redução 

ou superexpressão de NAGLU afeta a perda sináptica em camundongos 5XFAD 

por Western blot usando anticorpos contra marcadores pré-sinápticos: SNAP-25, 

proteína de membrana associada à vesícula 2, sintaxina 1 e sinaptofisina, 

conforme publicado anteriormente. 

MICRODIÁLISE DE Aβ IN VIVO 

[0432] Aβ tem uma meia-vida relativamente curta no 

cérebro, com ~1 a 2 horas no líquido intersticial de camundongo (ISF) e ~8 horas 

no líquido cefalorraquidiano (LCR) humano. Para investigar o efeito de NAGLU 

na geração e eliminação de Aβ, a microdiálise in vivo é usada para avaliar 

dinamicamente o metabolismo de ISF Aβ no hipocampo de 5XFDA/NAGLU (+/-); 

Camundongos 5XFDA/NAGLU (-/-) e 5XFAD ninhadas injetadas com AW2/9 ou 

PBS aos 3 a 4 meses de idade. Para avaliar os níveis de ISF Aβ ao longo do 

tempo no hipocampo de camundongos acordados, a microdiálise in vivo em 

movimento livre é realizada conforme descrito anteriormente (ver, por exemplo, 

as Figuras 14A a 14C). Resumidamente, sob anestesia com isoflurano, uma 

cânula guia é implantada estereotaxicamente acima do hipocampo (3,1 mm atrás 

do bregma, 2,5 mm lateral à linha média e 1,2 mm abaixo da dura-máter em um 

ângulo de 12°). Uma sonda de microdiálise é inserida através da cânula-guia no 

cérebro. O CSF artificial é usado como tampão de perfusão de microdiálise. 

Petição 870210068118, de 27/07/2021, pág. 195/298



187/227 

Amostras de microdiálise são coletadas a cada 60 a 90 min e são avaliadas para 

Aβ40 ou Aβ42 por ELISAs. A concentração média de Aβ ao longo de 6 horas é 

definida como a concentração basal de ISF Aβ. Para cada animal, todas as 

concentrações de Aβ são normalizadas para a concentração de Aβ basal para 

aquele camundongo. 

MEIA-VIDA DE ELIMINAÇÃO DE Aβ 

[0433] Após a concentração basal ser determinada, 

os camundongos são administrados com um inibidor da g-secretase permeável 

ao cérebro (LY41 1575, 3 mg/kg por via subcutânea) para bloquear rapidamente 

a produção de Aβ. Amostras de microdiálise são coletadas a cada 60 minutos 

durante 6 horas e, em seguida, testadas para Aβ40 por ELISA. A meia-vida de 

ISF Aβ é calculada com base na inclinação do gráfico semilogarítmico da % de 

mudança em Aβ em função do tempo. Apenas os valores Aβ que estão 

continuamente diminuindo são incluídos na análise de meia-vida. 

TAMANHO DA AMOSTRA 

[0434] Com base na análise de potência, n = 10 

camundongos/grupo são necessários para detectar uma redução de 30% nos 

níveis de ISF Aβ e taxa de eliminação. (5 grupos x 10 = 50 camundongos; igual 

número de machos e fêmeas). 

DISFUNÇÃO DE ALP 

[0435] As seções do cérebro de todos os genótipos 

testados são imunocoradas com anticorpos anti-LAMP1, LC3 e p62, conforme 

descrito acima. 

EFEITO NA DISTROFIA NEURÍTICA E GLIOSE REATIVA 

[0436] Estudos anteriores demonstraram que 

camundongos com deficiência de NAGLU apresentam aumento da astrogliose. 

Portanto, em estudos paralelos, a coloração com anticorpos anti-CD11b e anti-

GFAP é realizada para examinar o impacto de uma única cópia dos genes 

selecionados na gliose reativa. Seções cerebrais congeladas fixas são 

imunocoradas com anticorpos reticulon-3 (RTN-3) (RTN-3 se acumula 
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seletivamente em neurites distróficas) para quantificar neurites distróficas como 

foi feito anteriormente. 

CONSIDERAÇÃO DE VARIÁVEIS BIOLÓGICAS 

RELEVANTES 

[0437] O sexo é levado em consideração como uma 

variável nos estudos aqui descritos. Camundongos fêmeas geralmente têm 

maior acúmulo de Aβ do que machos, portanto, cada grupo no estudo consiste 

em 10 machos e 10 fêmeas de ninhada (n = 20). Cálculos de tamanho de 

amostra indicam que pelo menos n = 10 camundongos/grupo são necessários 

para detectar um aumento de 40% na carga de placa (SD = 20%, α = 5%) e Aβ40 

e Aβ40 solúvel em detergente e insolúvel com 80% de força. Vinte (20) 

camundongos com deficiência de NAGLU e 20 camundongos hemizigóticos 

NAGLU cruzados com 5XFAD são injetados com a variante NAGLU mais 

deletéria usando AAV2/9-PHP.B no nascimento. Além disso, 20 camundongos 

com deficiência de NAGLU, 20 camundongos hemizigóticos NAGLU cruzados 

com 5XFAD e 20 camundongos 5XFAD adicionais (para controlar a base 

genética) aos 4 e 8 meses de idade são coletados para estudos histológicos e 

bioquímicos. Uma vez que os animais experimentais são gerados para cada 

experimento, um membro independente do laboratório designa aleatoriamente 

um número para cada animal. Portanto, o pesquisador mais associado ao estudo 

não tem conhecimento do genótipo e do regime de tratamento, garantindo um 

experimento imparcial. As amostras para análises bioquímicas e histológicas 

retêm os mesmos números atribuídos aleatoriamente. As variáveis biológicas 

são reduzidas ao mínimo usando animais congênicos e o mesmo lote de 

reagentes em um experimento. 

RESULTADOS ANTECIPADOS 

[0438] Prevê-se que camundongos hemizigóticos 

para o gene NAGLU aceleram e pioram a carga da placa de Aβ em 

camundongos 5XFAD. Espera-se que a haploinsuficiência de NAGLU afete o 

metabolismo de APP e a geração de Aβ em camundongos idosos, aumentando 
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subsequentemente a perda sináptica e a gliose reativa sem a geração de placa 

de Aβ. Se alterações no metabolismo de APP e geração de Aβ não forem 

encontradas nos cérebros de camundongos hemizigóticos, o transcrito de 

NAGLU pode ser derrubado em camundongos transgênicos 5XFAD recém-

nascidos pela injeção de vetores AAV2/9 portando shRNA/RNAi validado contra 

eles. A tecnologia CRISPr pode ser usada para gerar camundongos knock-in das 

variantes em genes selecionados com o efeito mais forte em ensaios in vitro. 

Para estender as descobertas nos camundongos NAGLU, a mesma abordagem 

pode ser aplicada às outras enzimas lisossomais que degradam SH para as 

quais existem modelos de camundongos disponíveis (como N-sulfoglicosamina 

sulfo-hidrolase, [SGSH (Jax 003780)]). 

(II) DETERMINAÇÃO DO EFEITO DE VARIANTES 

MISSENSE HIPOMÓRFICAS NO GENE NAGLU NA AGREGAÇÃO DE α-Syn 

IN VITRO E PROPAGAÇÃO DE α-Syn IN VIVO 

[0439] Conforme descrito aqui, o efeito funcional de 

NAGLU na absorção, tráfego, agregação e eliminação de α-Sinucleína pode ser 

determinado in vitro. 

[0440] A captação macropinocitótica de α-Syn por 

células imortalizadas e neurônios primários parece ser mediada por HSPGs. 

Além disso, o SH estimula significativamente a formação de fibrilas α-Syn in vitro. 

Um modelo bem caracterizado de agregação de α-Syn foi desenvolvido 

anteriormente em neurônios em cultura. Neste modelo, PFFs geradas a partir de 

α-Syn recombinante são adicionados diretamente aos neurônios primários e são 

endocitados pelo neurônio. Esses PFFs induzem o recrutamento de α-Syn 

expresso endogenamente em anormal, fosforilado, insolúvel e agregados 

ubiquitinados. A formação desses agregados a partir de α-Syn endógeno em 

neurônios primários derivados de camundongos não transgênicos de tipo 

selvagem in vitro segue uma fase de latência de 2 a 3 dias, seguida pela 

formação em axônios por 4 a 7 dias, propagação para compartimentos 

somatodendríticos por 7 a 10 dias e morte de neurônios ~14 d após a adição de 
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PFF (ver, por exemplo, as Figuras 3A a 3B). Conforme descrito aqui, os efeitos 

de NAGLU na absorção, tráfego, agregação e eliminação de fibrilas α-Syn 

podem ser determinados usando este modelo bem caracterizado. Também pode 

ser determinado se há alterações na eliminação de α-Syn endógeno em 

neurônios primários do hipocampo de camundongos com deficiência de NAGLU 

e hemizigotos transduzidos com a variante NAGLU mais deletéria. A taxa e o 

nível de agregados de α-Syn (inclusões) em neurônios primários de 

camundongos com deficiência de NAGLU podem ser determinados após o 

tratamento com PFFs de α-Syn (ver, por exemplo, as Figuras 3A a 3B). Também 

pode ser determinado se a redução do substrato (Genisteína), a substituição da 

enzima recombinante ou a substituição da terapia genética podem resgatar PFFs 

α-Syn em neurônios de camundongos com deficiência de NAGLU. 

GERAÇÃO DE PFFs α-Syn 

[0441] α-Syn monomérico recombinante é preparado 

a partir de bactérias e purificado sequencialmente por exclusão de tamanho e 

cromatografia de troca iônica de acordo com protocolos estabelecidos. As 

formas fibrilares de α-Syn são preparadas por agitação do monômero 

recombinante a 37 °C por ~72 a 120 horas seguido por seleção de tamanho 

usando dispositivos de filtro centrífugo com parâmetros de corte de peso 

molecular especificados. As condições para geração de PFFs foram otimizadas 

anteriormente. As PFFs são diluídas em NaCI tamponado com Tris e 

adicionadas aos neurônios primários em cultura após 5-10 DIV. As transduções 

e semeadura de PFF são confirmadas por imunofluorescência ou extração 

sequencial e imunoblotting 4 a 7 dias após a exposição. Agregados anormais de 

α-Syn derivados de α-Syn endógeno são detectados via imunofluorescência com 

anticorpo anti-pSyn (Ser129), clone 81A (Biolegend, MMS-5091) e por Western 

blot. As PFFs α-Syn são produzidas, manuseadas e eliminadas nas instalações 

BSL2. 

TRÁFEGO, ENDOCITOSE E LOCALIZAÇÃO 

SUBCELULAR DE PFFs α-Syn 
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[0442] O processamento lisossomal é o destino 

predominante das fibrilas α-Syn endocitadas em neurônios primários. Os 

neurônios tratados com PFF são cocorados com marcadores pré-sinápticos 

(CSPα), endocíticos (EEA1), autofagossomo (Rab7) e lisossoma (LAMP1) para 

determinar se há mudanças no tráfego de agregados α-Syn na via 

endolisossomal. 

AVALIAÇÃO DO EFEITO NA FUNÇÃO ALP 

[0443] Os agregados α-Syn prejudicam a 

macroautofagia geral, reduzindo a depuração de autofagossomo. Portanto, pode 

ser determinado se a modulação farmacológica (como descrito acima) da via de 

autofagia melhora a eliminação de α-Syn. 

AVALIANDO O EFEITO NA AUTOFAGIA MEDIADA POR 

CHAPERONA (CMA) 

[0444] α-Syn é degradado pela autofagia mediada por 

chaperona (CMA) e mutantes α-Syn propensos à agregação bloqueiam CMA. 

Portanto, pode ser determinado se os níveis de proteína LAMP2A e HSP70 são 

afetados em células tratadas com PFF. Os neurônios tratados com PFF são 

tratados com um ativador CMA; os níveis de AR7 (antagonista específico do 

receptor de ácido retinoico alfa) e de α-Syn são determinados em lisados 

celulares e meio condicionado. 

EFEITO NA INTEGRIDADE DA MEMBRANA 

ENDOCÍTICA E LISOSSOMAL 

[0445] PFFs α-Syn induzem ruptura de vesícula e 

lisossoma após endocitose. Essas vesículas rompidas são positivas para EEA1, 

LC3 e galactina-3. É determinado se PFFs α-Syn afetam a integridade da 

membrana lisossomal por coloração Gal-3 e LC3. 

EXPERIMENTOS DE RESGATE 

[0446] NAGLU recombinante é adicionado antes, 

durante e após a exposição a αSyn na presença ou ausência de um inibidor de 

captação/ligação (Manose-e-fosfato: M3655, Sigma) e o efeito na agregação de 
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PFFs α-Syn é testado. NAGLU recombinante suficiente já está disponível para 

adicionar aos neurônios deficientes in vitro. Genisteína 

(4’,5,7-tri-hidroxiisoflavona ou 

5,7-di-hidroxi-3-(4-hidroxifenil)-4H-1-benzopiran-4-ona) inibe a síntese de 

glicosaminoglicanos (GAGs) em fibroblastos em cultura de pacientes com MPS 

e reduz material de armazenamento lisossomal em camundongos com 

deficiência de NAGLU. A genisteína é usada como agente de redução de 

substrato para experimentos in vitro. 

RESULTADOS ANTECIPADOS 

[0447] Prevê-se que haja um efeito de dosagem do 

gene de NAGLU na absorção, tráfego e agregação de PFFs α-Syn in vitro e que 

uma enzima recombinante resgatará esses efeitos. As células com deficiência 

de NAGLU acumulam SH e HSPG na membrana celular e no sistema 

endolisossomal. Assim, é antecipado um aumento na captação de PFFs de 

α-Syn seguido de ruptura das vesículas endocíticas e das membranas dos 

lisossomas, o que aumentará os níveis citosólicos e o recrutamento de α-Syn 

endógeno. Os vetores lentivirais podem ser gerados e os mutantes α-Syn 

propensos à agregação podem ser superexpressos em neurônios primários de 

camundongos com deficiência de NAGLU e hemizigóticos. As taxas de 

agregação e degradação podem então ser avaliadas. Alternativamente, 

neurônios primários de superexpressão de camundongos transgênicos A53T 

α-Syn humanos podem ser usados e podem ser transduzidos com variantes 

selecionadas no gene NAGLU e testado o efeito em α-Syn. Neurônios derivados 

de iPSc de pacientes com DP portadores de variantes no gene NAGLU podem 

ser usados para comparar o efeito de tais variantes no processamento de α-Syn 

em comparação com células corrigidas por CRISPr isogênicas. 

DETERMINAÇÃO DOS EFEITOS DE NAGLU NA 

PROPAGAÇÃO DE α-Syn IN VIVO 

[0448] O acúmulo de dados experimentais indica que 

a transmissão de célula a célula de α-Syn segue um princípio de semeadura 
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semelhante ao observado para a proteína príon. A injeção intracerebral de 

extratos cerebrais (extratos cerebrais derivados de autópsia de casos de doença 

do corpo de Lewy) contendo α-Syn agregado em camundongos jovens (~3 a 4 

meses de idade) com superexpressão de A53T α-Syn humano estimula a 

formação de lesões de pSyn no hospedeiro, observada logo 30 dias após as 

injeções (dpi); em ~90 dpi, o pSyn é disseminado e abundante em regiões do 

cérebro anatomicamente ligadas, sugerindo um paralelo com a disseminação 

aparente de depósitos de α-Syn observada em casos de DP em humanos (ver, 

por exemplo, as Figuras 15, 16A a 16B e 17A a 17C). Por volta de 100 dpi, os 

ratos desenvolvem disfunção motora e morte prematura (~126 dpi) em 

comparação com camundongos não injetados. As injeções intracerebrais de 

PFFs α-Syn sintéticas (humanas ou de camundongo) também induziram 

patologia semelhante a LB e degeneração neuronal em camundongos 

hospedeiros não transgênicos (tipo selvagem) (ver, por exemplo, as Figuras 15, 

16A a 16B e 17A a 17C). Aproximadamente, 50% dos camundongos do tipo 

selvagem injetados com pSyn insolúvel de demência com cérebros LB 

desenvolveram a patologia pSyn. Em contraste, a eficiência da indução da 

patologia de pSyn por PFFs α-Syn humana e de camundongo é de 90% e 100%, 

respectivamente. Em 30 dpi, as acumulações do tipo LB pSyn-positivas foram 

exclusivamente ipsilaterais ao local da injeção (ver, por exemplo, as Figuras 15, 

16A a 16B e 17A a 17C). A patologia LB/LN nas regiões ipsilaterais afetadas, 

mas também no neocórtex contralateral, mostrou imunorreatividade de pSyn 

acentuadamente aumentada em camundongos examinados a 90 e 180 dpi., SN 

pars compacta (SNpc) a patologia α-Syn desenvolvida progressivamente após a 

injeção de PFFs, evoluindo de acumulações citoplasmáticas pálidas em 30 dpi 

para densas inclusões perinucleares do tipo LB por 90 e 180 dpi, particularmente 

entre populações ventromediais de SNpc. Há uma diminuição concomitante dos 

neurônios dopaminérgicos (DA) SNpc em 15 e 35% a 90 e 180 dpi, 

respectivamente, sugerindo que os LBs/LNs se formam antes da perda do 

neurônio SNpc DA. Assim, a propagação de LBs/LNs é dependente da 
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conectividade e o acúmulo de α-Syn patológico parece estar a montante e 

diretamente ligado à perda de neurônios SNpc DA. Esse modelo in vivo de 

injeções intraestriatais de PFFs α-Syn recapitula o acúmulo de patologia LB/LN 

intracelular, perda seletiva de neurônios SNpc DA e coordenação motora 

prejudicada. LBs e LNs contêm HSPGs. No entanto, o papel do HS na 

disseminação de α-Syn in vivo não foi avaliado. Até o momento, não está claro 

se a redução na atividade de NAGLU e o acúmulo de HSPG resultante afetam a 

agregação e disseminação de α-Syn. Conforme descrito neste documento, 

camundongos com deficiência de NAGLU e hemizigóticos que expressam a 

variante NAGLU mais deletéria associada com DP podem ser usados para testar 

se o acúmulo de HS e HSPG afeta a agregação de α-Syn, espalhando e acelera 

a doença in vivo. 

INOCULAÇÃO INTRAESTRIATAL DE PFFs α-Syn 

[0449] PFFs a-Syn são preparadas como descrito 

acima. A inoculação intraestriatal de PFFs α-Syn é realizada em camundongos 

deficientes em NAGLU e hemizigóticos injetados com a variante NAGLU mais 

deletéria usando AAV2/9-PHP.B no nascimento (ver, por exemplo, a Figura 19) 

e camundongos com deficiêcia de NAGLU, camundongos hemizigóticos e doze 

camundongos do tipo selvagem. A propagação de agregados de pSyn é 

quantificada e se PFFs α-Syn afetam a vida útil de camundongos NAGLU é 

determinado. Camundongos de tipo selvagem com 3 a 4 meses de idade, com 

deficiência de NAGLU ou hemizigotos são injetados unilateralmente no estriado 

dorsal (0,2 mm A/P, 2,0 mm M/l em relação ao Bregma, 3,2 mm abaixo da 

superfície do crânio) com uma única inoculação de PFFs αSyn de camundongo 

(ou PBS ou monômero αSyn como controle). Os camundongos podem se 

recuperar e envelhecer até 30, 90 ou 180 dias após a injeção, quando os 

cérebros são coletados e processados para imunohistoquímica com um 

anticorpo anti-pSyn (Ser129). A coloração de co-localização de pSyn é realizada 

usando anti-ubiquitina e HSP90. Com base na análise de força, 

n = 12 camundongos/grupo são necessários para detectar um aumento de 30% 
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nos níveis de pSyn. (5 grupos x 12 = 60 camundongos). 

QUANTIFICAÇÃO αSyn E pSyn 

[0450] Córtex, hipocampo, corpo estriado e tronco 

cerebral são dissecados do hemi-cérebro de cada animal e αSyn insolúvel é 

isolada por extração sequencial de detergente seguida por ELISA e Western Blot 

conforme publicado anteriormente, usando anti-Sinucleína-1/Clone 42 (BD 

Biosciences) e anti-pSyn 81A (biolegend) como anticorpos de captura. 

[0451] A análise de imunotransferência de estrias ipsi 

e contralaterais de animais tratados com PFF e PBS é realizada usando 

anticorpos contra tirosina hidroxilase (TH) e transportador de dopamina (DAT) 

como publicado anteriormente (ver, por exemplo, FIGURA 17C). A atrofia 

cerebral e a perda de neurônios no SN também são avaliadas, e a 

imuno-histoquímica para marcadores de lesão e inflamação (por exemplo, 

GFAP, Iba-1) é realizada conforme descrito acima. 

[0452] O tempo de vida é comparado entre animais 

tratados com PFF e PBS. Os testes de rotarod e resistência de agarre (wire hang) 

são conhecidos por serem mais sensíveis para detectar deficiência motora em 

camundongos do tipo selvagem 6 meses após as injeções de PFFs α-Syn. O uso 

de testes comportamentais de rotarod e resistência de agarre (wire hang) em 

modelos de mouse DALs foi publicado anteriormente e os designs experimentais 

e ferramentas estatísticas apropriados (ANOVA com análises post-hoc para 

comparações de grupos múltiplos e teste t de Student para comparações de 

pares) são conhecidos. Uma análise de marcha é realizada em animais tratados 

com PFF e PBS. Foi demonstrado anteriormente que a análise da marcha é 

muito sensível para capturar sinais “do tipo parkinsoniano” em um modelo de 

rato de DAL. 

TAMANHO DA AMOSTRA 

[0453] No que diz respeito ao desempenho nos 

ensaios rotarod e wire-hang, para comparações entre cinco grupos de cada vez, 

quando animais normais executam a 60 se animais com deficiência de NAGLU 
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executam em 0 s (40 semanas), e um desvio padrão de 30 s, o tamanho do efeito 

é 0,89. Com um tamanho de efeito de 0,89, a = 0,05 e potência = 0,95, 6 animais 

são necessários para ser capaz de detectar uma diferença significativa entre os 

grupos. Com relação ao tempo de vida, para comparações entre cinco grupos 

com animais normais e hemizigóticos tendo um tempo de vida mediano de 

~730 dias e deficientes em NAGLU ~322 dias e o desvio padrão sendo 20 d, o 

tamanho do efeito é 5,51. Com um tamanho de efeito de 5,51, a = 0,05 e potência 

= 0,95, apenas 2 a 3 animais são necessários para ser capaz de detectar uma 

diferença significativa entre os grupos. Os estudos de comportamento e tempo 

de vida devem ter potência suficiente, uma vez que são usados 10 a 

12 camundongos/grupo. 

RESULTADOS ANTECIPADOS 

[0454] Espera-se que as injeções de PFFs α-Syn 

acelerem o fenótipo de camundongos com deficiência de NAGLU, aumentando 

a gliose, a neurodegeneração, piorando o comprometimento motor e encurtando 

a expectativa de vida. Camundongos NAGLU hemizigóticos irão piorar a 

propagação da patologia pSyn. Alternativamente, os vetores AAV2/9 podem ser 

gerados carregando as mutações α-Syn e injetados estereotaxicamente no 

corpo estriado de camundongos jovens com deficiência de NAGLU ou os 

camundongos A53T α-Syn humanos superexpressos podem ser cruzados com 

os camundongos com deficiência de NAGLU e observados para mudanças na 

patologia de pSyn, progressão da doença e tempo de vida. A mesma abordagem 

pode ser aplicada aos camundongos deficientes em SGSH. 

EXEMPLO 5: IDENTIFICAÇÃO DA VARIAÇÃO 

GENÉTICA SUBJACENTE À DISFUNÇÃO DA VIA DE AUTOFAGIA 

LISOSSOMAL (ALP) ENVOLVIDA NA PATOGÊNESE DA DOENÇA DE 

PARKINSON 

[0455] Esse exemplo descreve a identificação de 

genes ALP enriquecidos com variantes funcionais raras em DP e determinação 

do efeito funcional de genes ALP específicos em agregados de α-sinucleína e 
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mitofagia in vitro. 

[0456] Evidências emergentes destacam as 

características clínicas, patológicas e genéticas sobrepostas entre a doença de 

Parkinson (DP) e certos distúrbios de armazenamento lisossomal (DALs), 

indicando mecanismos patogênicos comuns. 

[0457] Mutações homozigotas de perda de função nos 

genes GBA, SMPD1 e NPC1 causam DALs. Variantes heterozigotas de 

codificação de baixa frequência em GBA, SMPD1 e NPC1 aumentam o risco de 

DP. Esses resultados sugerem que as variantes de perda de função completa 

em genes ALP causam DALs e as variantes de baixa frequência de perda de 

função parcial aumentam o risco de DP. No entanto, uma avaliação sistemática 

e abrangente da contribuição da variação genética de cada gene na ALP para o 

risco de desenvolver DP e seu papel na patogênese da DP não foi realizada. 

Para abordar essa lacuna no conhecimento atual, descrito aqui é uma 

abordagem poderosa para identificar e priorizar variantes funcionais raras em 

genes da ALP (além de GBA) que estão associados ao risco de desenvolver DP. 

Em primeiro lugar, a carga de variantes funcionais raras em cada gene da ALP 

de 33350 europeus não finlandeses é comparada com 2700 casos de DP e 

2000 controles. Os resultados apresentados aqui sugerem um enriquecimento 

de variantes funcionais previstas em pelo menos seis genes causadores de DAL 

em pacientes com DP, incluindo GBA, NAGLU e PPT1. Em segundo lugar, os 

ensaios baseados em células são usados para examinar o efeito das variantes 

selecionadas nos genes NAGLU e PPT1, associados ao risco de DP, na 

atividade enzimática, estabilidade da proteína e/ou níveis de mRNA e seu 

impacto na função geral do lisossoma. O efeito de variantes funcionais validadas 

na eliminação de agregados de α-sinucleína (α-Syn) e mitofagia é avaliado in 

vitro. O efeito da dosagem do gene dos genes NAGLU e PPT1 em agregados 

endógenos α-Syn também é medido após a exposição a fibrilas pré-formadas α-

Syn (PFFs). Pode então ser determinado se a substituição da enzima 

recombinante pode atenuar a toxicidade induzida por PFF de fibrilas pré-
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formadas α-Syn em neurônios de camundongos com deficiência de NAGLU e 

PPT1. Finalmente, pode ser determinado se há alterações na mitofagia em 

neurônios dopaminérgicos primários de camundongos com deficiência de 

NAGLU e PPT1. Aqui, os estudos descritos podem fornecer uma maior visão 

sobre o mecanismo de disfunção de ALP na patogênese da DP e pode 

estabelecer a base para reaproveitar estratégias de tratamento que estão 

atualmente em vigor para DALs para o potencial tratamento da DP. 

[0458] Os objetivos dos estudos aqui descritos são 

identificar a variação genética que está subjacente à disfunção da via de 

autofagia lisossomal (ALP) envolvida na patogênese da doença de Parkinson 

(DP). Os estudos apresentados aqui incorporam uma estrutura integrativa que 

acopla estudos genéticos humanos com validação funcional de genes ALP 

selecionados em agregados de alfa-sinucleína e mitofagia in vitro. Os 

experimentos descritos aqui podem revelar novos genes ALP associados à DP. 

Eles podem fornecer uma maior compreensão do mecanismo de disfunção ALP 

na patogênese da DP e podem estabelecer a base para redirecionar as 

estratégias de tratamento que estão atualmente em vigor para Transtornos de 

Armazenamento Lisossômico para o potencial tratamento da DP. 

[0459] Evidências emergentes destacam as 

características clínicas e genéticas sobrepostas entre a DP e certos distúrbios 

de armazenamento lisossomal (DAL), indicando possíveis mecanismos 

patogênicos comuns. Múltiplos genes Mendelianos e DP associados ao risco, 

incluindo GBA, LRRK2, VPS35, SNCA, GAK, ATP13A2 e RAB7L1, estão 

envolvidos na via autofagia-lisossoma (ALP) e suas variantes promovem a 

disfunção de ALP. Mutações homozigotas de perda de função nos genes GBA, 

SMPD1 e NPC1 causam DALs. Curiosamente, as variantes de codificação 

heterozigóticas de baixa frequência em GBA, SMPD1 e NPC1 aumentam o risco 

de DP. Estes resultados sugerem que as variantes de perda de função completa 

em genes ALP causam DAL e as variantes de baixa frequência de perda de 

função parcial aumentam o risco de DP. Estudos de genes ALP únicos em 
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populações isoladas apóiam a sobreposição genética entre DP e DAL. No 

entanto, uma avaliação sistemática e abrangente da contribuição da variação 

genética em cada gene da ALP para o risco de desenvolver DP e seu papel na 

patogênese da DP na população em geral não foi realizada. 

(I) IDENTIFICAÇÃO DE GENES ALP ENRIQUECIDOS 

COM VARIANTES FUNCIONAIS RARAS EM DP 

[0460] Existe a hipótese de que variantes funcionais 

raras não testadas em genes ALP (além de GBA) aumentam o risco de DP. 

Conforme descrito aqui, todo os dados de sequenciamento do exoma (WES) de 

33350 controles (banco de dados ExAc, europeus não finlandeses) são 

analisados para estabelecer a variação genética de base em cada gene da ALP 

(~430) para indivíduos de ascendência europeia (EA). Em seguida, análises 

baseadas em genes de genes ALP são realizadas em coortes de caso-controle 

de DP (2700 casos/2000 controles) combinando dados de chip Exome, 

genômico (GWA) e WES. Um enriquecimento de variantes funcionais raras 

previstas em seis genes causadores de DAL foi previamente identificado nessas 

coortes de DP. 

(II) DETERMINAÇÃO DO EFEITO FUNCIONAL DE 

GENES ALP ESPECÍFICOS EM AGREGADOS DE α-SINUCLEÍNA E 

MITOFAGIA IN VITRO 

[0461] Pacientes com lipofuscinose ceroide neuronal 

infantil ou Mucopolissacaridose IIIB exibe parkinsonismo, degeneração da 

substância nigra ou acúmulo de corpos de Lewy. Há também uma redução nos 

níveis de transcrição dos genes N-acetil-alfa-glicosaminidase (NAGLU) e 

palmitoil-proteína tioesterase 1 (PPT1) em neurônios DA de pacientes com DP. 

Juntamente com os dados apresentados em (I), os genes NAGLU e PPT1 foram 

selecionados para validar ainda mais o envolvimento na patogênese da DP in 

vitro. 

[0462] Vários critérios rigorosos sugerem que as 

variantes raras identificadas em (I) são potencialmente funcionais. A fim de 
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validar seus efeitos funcionais, neurônios primários de camundongos co 

deficiência de NAGLU e RRG são transduzidos com vetores lentivirais 

carregando as 3 variantes previstas como sendo as variantes mais deletérias por 

gene identificado em (I), incluindo duas variantes previamente identificadas 

como patogênicas. O efeito das variantes selecionadas nos genes NAGLU e 

PPT1 na atividade enzimática, níveis de proteína e RNA é medido. O efeito na 

função geral do lisossoma também é determinado. 

[0463] Vários estudos farmacológicos in vitro e in vivo 

sugerem que a disfunção de ALP causa eliminação defeituosa da alfa-sinucleína 

agregada (α-Syn). No entanto, não está claro se a ausência de um gene ALP 

específico (diferente de GBA) afeta a eliminação lisossomal de α-Syn agregado 

e aumenta sua toxicidade. Aqui, são descritos estudos que podem determinar se 

a ausência dos genes NAGLU e PPT1 afeta a eliminação de α-Syn endógeno. 

α-Syn é superexpresso em neurônios primários de camundongos deficientes em 

NAGLU e PPT1 e os efeitos na eliminação lisossomal e neurotoxicidade são 

testados. Também pode ser determinado se fibrilas α-Syn pré-formadas 

exógenas (PFFs) adicionadas a neurônios primários de camundongos com 

deficiência de NAGLU e PPT1 exacerbam a neurotoxicidade induzida por PFF. 

Finalmente, pode ser determinado se a substituição da enzima recombinante 

pode atenuar a toxicidade de fibrilas pré-formadas α-Syn em neurônios de 

camundongos com deficiência de NAGLU e PPT1. As condições para a geração 

e purificação de PFFs α-Syn foram previamente otimizadas. Os neurônios do 

hipocampo do tipo selvagem também foram transduzidos com α-Syn e inclusões 

de fosfo-α-Syn foram detectadas usando métodos fluorescentes e western 

blotting. 

[0464] Mitocôndrias disfuncionais contribuem para a 

patogênese da DP. A disfunção lisossomal em DALs está associada à 

desregulação das vias de controle de qualidade mitocondrial e ao acúmulo de 

mitocôndrias danificadas. 

[0465] A mitofagia é mediada pelos genes Parkin e 
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Pink1 que causam a DP. No entanto, não está claro se a mitofagia é afetada pela 

ausência dos genes NAGLU ou PPT1 e se há uma relação com a via 

Parkin/Pinkl. Aqui, são descritos estudos que podem determinar se há alterações 

na mitofagia em neurônios dopaminérgicos primários de camundongos com 

deficiência de NAGLU e PPT1. 

SIGNIFICÂNCIA 

[0466] No genoma humano, existem pelo menos 

430 genes associados à via de autofagia lisossomal (ALP) (38 genes 

autofágicos, 161 genes reguladores da autofagia, 64 genes lisossomais e 

167 genes reguladores lisossomais). Mutações em 38% de todos os genes ALP 

(157 genes) causam uma doença Mendeliana (OMIM), das quais as mais 

estudadas são as doenças clássicas de armazenamento lisossomal (DAL). 

Existem pelo menos 50 DALs distintos que, como um grupo, ocorrem com uma 

frequência de ~1 em 5000 nascidos vivos. DALs são geralmente consideradas 

distúrbios pediátricos e são normalmente causadas por mutações de perda 

completa de função (LoF). No entanto, foram relatadas formas de DAL de início 

na idade adulta portando variantes hipomórficas. DALs são distúrbios 

monogênicos, mas exibem características clínicas complexas. Na verdade, 

aproximadamente 75% dos DALs têm um componente neurológico clinicamente 

significativo. 

[0467] Evidências emergentes revelam sobreposição 

de características clínicas e genéticas entre a DP e certas doenças de 

armazenamento lisossomal (DAL), indicando mecanismos patogênicos comuns. 

Mutações homozigóticas de perda de função nos genes GBA, SMPD1 e NPC1 

causam DALs. Curiosamente, as variantes de codificação heterozigóticas de 

baixa frequência em GBA, SMPD1 e NPC1 aumentam o risco de DP. Estes 

resultados sugerem que as variantes de perda total de função em genes ALP 

causam DAL e as variantes de baixa frequência de perda parcial de função 

aumentam o risco de DP. Estudos em genes ALP únicos em populações isoladas 

apóiam a sobreposição genética entre DP e DAL. No entanto, uma avaliação 
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sistemática e abrangente da contribuição da variação genética em cada gene da 

ALP para o risco de desenvolver DP e seu papel na patogênese da DP na 

população em geral não foi realizada. 

[0468] Estudos de triagem neonatal mostraram que os 

níveis de atividade da enzima lisossomal variam mais de um fator de dez em 

humanos saudáveis. Portadores heterozigotos de variantes causadoras de 

doenças nos genes GBA, NPC1, GALC, GAA, GLA e IDUA exibem níveis 

significativamente mais baixos de atividade enzimática do que os controles. Além 

disso, os portadores heterozigotos de variantes causadoras de doenças em 

NPC1 exibem anormalidades metabólicas significativas a jusante da via primária 

afetada em Niemann-Pick. Até o momento, não há estudos sistemáticos sobre 

as consequências em longo prazo de tais alterações metabólicas e disfunção de 

ALP. No entanto, vários estudos sugerem que portadores heterozigotos de 

variantes causadoras de doenças têm maior risco de doenças 

neurodegenerativas. Os estudos aqui descritos abordam várias lacunas no 

conhecimento atual. Primeiro, dados de sequenciamento de exoma completo 

(WES) de um grande banco de dados são usados para determinar a variação 

genética de base em cada gene da ALP para indivíduos de ancestralidade 

europeia (EA). Em segundo lugar, a frequência alélica cumulativa de variantes 

funcionais raras é analisada em cada gene da ALP em casos de DP para 

identificar novos genes que afetam o risco de desenvolver DP. Finalmente, o 

papel desses genes candidatos na patogênese da DP é validado in vitro. Ao 

identificar defeitos específicos em genes ALP em DP, várias estratégias 

terapêuticas atualmente em vigor para o tratamento dos DALs podem ser 

aproveitadas, incluindo terapia genética, substituição enzimática, terapia de 

redução de substrato de molécula pequena oral, chaperonas de molécula 

pequena e remediação farmacológica de autofagia vias para o potencial 

tratamento da DP. Esses dados formarão a base para experimentos mais 

completos projetados para determinar o papel desses genes ALP in vivo. 

INOVAÇÃO 
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[0469] O estado atual do conhecimento sobre as 

variações genéticas nos genes ALP na DP é dominado por estudos do gene 

GBA. Os estudos descritos aqui avaliam de forma sistemática e abrangente a 

contribuição da variação genética em cada gene da ALP para o risco de 

desenvolver DP em um grande banco de dados disponível publicamente de 

dados do WES do Consórcio de Agregação de Exoma (ExAC) (n ~61000), além 

de dados internos de WES e Exome-chip para casos de DP (n ~2700) e controles 

(n ~2000). Usando esses múltiplos conjuntos de dados, um conjunto de análises 

foi projetado para descobrir a arquitetura genética da disfunção ALP associada 

à DP. 

[0470] Não há consenso sobre o papel de genes ALP 

específicos na patogênese da DP. Em parte, isso se deve ao fato de que a 

maioria dos estudos genéticos enfocou um pequeno número de genes (por 

exemplo, GBA, SMPD1 e NPC1) e os estudos baseados em células usam 

sistemas de expressão clássicos e abordagens farmacológicas. Além disso, 

muitos desses estudos não avaliam a via de DP adequada (agregação α-Syn 

versus mitofagia). Os estudos descritos aqui incorporam uma estrutura 

integrativa que acopla métodos computacionais e dados experimentais para 

validar os efeitos funcionais de genes ALP selecionados in vitro. Ensaios 

baseados em células são complementados com dados bioquímicos, ensaios de 

células vivas, dados de expressão gênica em todo o genoma em casos e 

controles de DP humana, dados de expressão gênica em todo o genoma de 

casos de DP humana em diferentes estágios e dados de expressão gênica em 

todo o genoma de modelos de camundongo de DP. Para cumprir os objetivos 

deste estudo, uma equipe colaborativa foi montada com um histórico 

comprovado de produtividade em DAL e DP. 

ABORDAGEM EXPERIMENTAL 

GENES ALP ENRIQUECIDOS COM VARIANTES 

FUNCIONAIS RARAS NA DP 

[0471] Uma lista de conjuntos de genes autofagia-
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lisossômicos (~430 genes) foi compilada manualmente por meio da mineração 

de anotações existentes em bancos de dados públicos (ver análises de 

bioinformática) e literatura. Os modelos mais bem estudados de disfunção ALP 

são as DALs. As DALs são um grupo geneticamente heterogêneo de doenças 

Mendelianas causadas por LoF homozigota, mutações heterozigotas compostas 

ou variações do número de cópias (CNVs). O banco de dados ExAC foi usado, 

que contém >60000 exomas sequenciados, para estimar a frequência de 

variantes causadoras de DAL em uma ampla amostra de etnias. Os genes 

causadores de DAL exibem uma ampla gama de variantes de alteração de 

proteínas de trinta e duas no gene NPC2 a 423 no gene GAA. Muitas dessas 

variantes são LoF previstas, possivelmente se comportando como variantes 

hipomórficas em um estado heterozigoto. A maioria das amostras de DP são de 

ancestrais europeus. Portanto, a análise apresentada aqui está focada em genes 

causadores de DAL (n = 46) na amostra não finlandesa (NFE, ~33000 

indivíduos). Existem 2740 variantes causadoras de DAL relatadas no banco de 

dados NCBI ClinVAr. Existem 288 variantes causadoras de DAL anotadas na 

amostra ExAc: 76% são variantes de sentido trocado, 10% afetam splicing 

alternativo e 12% são mutações sem sentido. Prevê-se que a maioria das 

variantes causadoras de DAL sejam deletérias (87%) por SIFT e prejudiciais 

(84%) por polifen2. A maioria (73%) das variantes causadoras de DAL estão 

localizadas em um nucleotídeo altamente conservado (pontuação GREP >4). A 

frequência de alelo menor cumulativo (cMAF) dessas variantes (número de 

portadores heterozigotos) por gene varia de 1,50E-05 no gene CSTD a 0,003 no 

gene NPC2. Portanto, um limite de cMAF de 1 x 10-3 foi aplicado como um limite 

superior conservador porque as variantes mais frequentes do que isso na 

população em geral não seriam variantes altamente penetrantes. 

[0472] A amostra de descoberta consistia em dados 

de WES de 331 casos de DP não relacionados da coorte PPMI. A Tabela 9 

mostra os principais genes causadores de DAL associados com DP. 

TABELA 9. VARIANTES RARAS ENCONTRADAS EM 
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GENES CAUSADORES DE DAL EM DP PPMI EM COMPARAÇÃO COM NFE 

(ExAC)  

Gene Casos cMAF  MAF ExAC OR 95% Cl Valor P 

GLB1 0,0013 0,00037 3,5 2,8-4,8 1,1E-33 

PPT1 0,0091 0,00069 2,3 1,9-3,8 4,8E-08 

NEU1 0,00151 0,001 1,5 1,4-6,9 1,8E-06 

GBA 0,00432 0,00203 2,1 1,3-3,3 6,19E-06 

GNS 0,00076 0,00031 2,4 1,3-21,5 2,57E-05 

NAGLU 0,0091 0,00019 4,7 1,5-14,9 1,05E-04 

 

[0473] Esses foram analisados usando os critérios de 

inclusão e exclusão com base nas características que definem uma variante 

causadora de DAL na amostra ExAc. Como esperado, o cMAF específico do 

gene do conjunto de dados NFE ExAC foi altamente concordante com o cMAF 

dos bancos de dados internos de DP (PPMI r2 = 0,92; WUSTL r2 = 0,96). As 

variantes em cada gene causador de DAL (n = 46) que atenderam aos critérios 

de inclusão foram agrupadas por gene: 82% são variantes de sentido trocado, 

15% afetam splicing alternativo e 3% são mutações sem sentido. A carga de 

variantes raras que alteram proteínas (cMAF) foi comparada com a carga 

observada nos controles e no ExAC. Para a maioria desses genes, há um 

excesso de variação nos casos em comparação com os controles, mas nenhuma 

associação foi encontrada com os controles internos. Quando comparado com o 

cMAF da amostra ExAc, sete genes passaram um limite de correção de teste 

múltiplo rigoroso p <1,0 x 10-3 (0,05/50) e três genes causadores de DAL 

ultrapassaram o limite significativo de nível de gene p <2,4 x 10-6 (0,05/20000) 

(ver, por exemplo, a Tabela 9). Em seguida, uma coorte adicional de DP 

(WUSTL) foi usada para replicar os resultados listados na TABELA 9, incluindo 

490 casos de DP em que os dados foram obtidos usando o chip Human-Exome 
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(ver, por exemplo, a Tabela 10). 

TABELA 10. VARIANTES RARAS ENCONTRADAS EM 

GENES CAUSADORES DE DAL EM WUSTL DP EM COMPARAÇÃO COM 

ExAC (EUROPEUS NÃO FINLANDESES)  

Gene Casos cMAF PD cMAF ExAC OR 95% Cl Valor P 

NEU1 0,0003 0,0001 2,80 1,9-8,7 1,23E-19 

NAGLU 0,0015 0,0004 3,60 2,8-20,9 3,67E-07 

GBA 0,0069 0,0032 2,16 1,6-3,0 1,52E-06 

GLB1 0,0015 0,0003 4,47 2,7-10,2 5,93E-06 

MANBA 0,0014 0,0003 4,78 1,9-11,7 1,63E-04 

PPT1 0,0023 0,0009 2,69 1,4-5,6 3,00E-04 

MAN2B1 0,0018 0,0009 2,16 1,4-3,8 3,03E-04 

 

[0474] Como esperado, sete genes foram replicados 

na amostra com dados do chip Exome (ver, por exemplo, a Tabela 10). 

Notavelmente, a associação encontrada na amostra de replicação está na 

mesma direção e o tamanho do efeito é o mesmo. Apoiando esses achados 

genéticos, DP e despigmentação da substância nigra (SN) foram relatados em 

pacientes com mutações no PPT1. Patologia SN e acúmulo de corpos de Lewy 

foram relatados em pacientes com MPS IIIB com mutações no gene NAGLU. 

Além disso, uma redução nos níveis de transcrição dos genes NAGLU e PPT1 

foi encontrada em neurônios de DA da substância nigra de pacientes com DP 

em comparação com os controles (ver, por exemplo, as Figuras 2, 20) (banco de 

dados GEO; Série GDS2821). Assim, com base em dados publicados 

anteriormente sobre a patogenicidade da variante (banco de dados ClinVar), 

frequência na população geral (ExAc) e nos casos de DP e predição in silico do 

efeito sobre a proteína, três variantes em cada um dos genes NAGLU e PPT1 

foram selecionados para realizar as análises funcionais (ver, por exemplo, a 
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Tabela 11). 

TABELA 11. VARIANTES RARAS SELECIONADAS EM 

GENES CAUSADORES DE DAL PARA VALIDAÇÃO FUNCIONAL. 

 

[0475] A preparação e o uso de PFFs αSyn foram 

previamente otimizadas em culturas neuronais. PFFs αSyn foram adicionadas a 

neurônios corticais primários de camundongos do tipo selvagem em 7 dias in 

vitro (DIV). 7 dias após o tratamento, os neurônios foram fixados e corados com 

anticorpo específico de p-α-syn. Recrutamento induzido por PFFs de α-syn 

endogenamente expressa em agregados anormais, fosforilados, insolúveis (ver, 

por exemplo, as Figuras 3A e 3B). Os agregados de α-syn apareceram 

inicialmente como pequenas inclusões pontilhadas em terminais pré-sinápticos 

e axônios (ver, por exemplo, painel inferior direito, Figura 3A). Os agregados 

cresceram e se tornaram mais alongados e com aparência de serpentina, 

assemelhando-se a neurites de Lewy (ver, por exemplo, painel esquerdo inferior, 

Figura 3A). As Figuras 3B mostra que os neurônios de controle tratados com 

PBS mostraram uma banda ligeiramente acima de 15 kDa correspondente ao 

α-syn monomérico. Várias bandas com pesos moleculares mais elevados 

apareceram em neurônios tratados com PFFs. Essas bandas adicionais 

provavelmente correspondem a oligômeros α-syn. Esse é um sistema tratável in 

vitro para estudar os efeitos da disfunção do lisossoma na agregação de α-syn. 

PROJETO E MÉTODOS DE PESQUISA 
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(I) IDENTIFICAÇÃO DE GENES ALP ENRIQUECIDOS 

COM VARIANTES FUNCIONAIS RARAS EM DP 

[0476] Existe a hipótese de que variantes funcionais 

raras e não testadas em genes da ALP afetam o risco de desenvolver DP. Aqui, 

uma abordagem integrativa é descrita combinando as análises de variantes 

funcionais raras previstas em genes da ALP em grandes conjuntos de dados 

(internos e bancos de dados disponíveis publicamente) para priorizar os genes 

candidatos na ALP com evidência de envolvimento no risco de DP. A 

metodologia e os projetos de experimentos para (I) são descritos abaixo. 

AQUISIÇÃO DE AMOSTRAS E DADOS 

[0477] Conforme mostrado aqui, os genes 

causadores de DAL foram analisados na DP. Os seguintes conjuntos de dados 

também são usados para determinar o papel de 380 genes ALP adicionais na 

DP. 

[0478] A Iniciativa de Marcadores de Progressão de 

Parkinson (PPMI): Os dados genéticos, fenotípicos e epidemiológicos para o 

conjunto de dados do PPMI estão disponíveis no site do PPMI. Dados de GWAS, 

chip Exome e WES foram obtidos para todas as amostras PPMI (ver, por 

exemplo, a Tabela 12). 

TABELA 12. AMOSTRAS DISPONÍVEIS PARA DP. 

Estudo Controles Casos 

MDC 2000 1000 

PPMI 200 400 

UN 550 654 

Total 2750 2054 

 

[0479] Este conjunto de dados já foi usado 

anteriormente em vários estudos. Os níveis de CSF Aβ, tau e alfa-sinucleína 

estão disponíveis para todos os participantes. 
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[0480] Clínica de distúrbios do movimento (MDC) na 

Washintgon University: As amostras podem ser acessadas no MDC, que inclui 

dados clínicos, genéticos e de DNA de mais de 3000 amostras. Dados de GWAS 

e chip Exome já foram obtidos (mas não WES) para essas amostras (ver, por 

exemplo, a Tabela 12). Os níveis de CSF Aβ, tau e alfa-sinucleína estão 

disponíveis para 300 participantes, atualmente. Casos e controles adicionais de 

DP podem ser recrutados na clínica MDC. A clínica MDC avalia em média 10 

pacientes com DP recém-diagnosticados por semana. Estima-se que cerca de 

500 novos casos e controles de DP possam ser recrutados por ano. Dados de 

DNA e GWAS e de chip Exome são obtidos para todos os indivíduos recém-

recrutados. 

[0481] Unidade de Distúrbios do Movimento da 

Universidade de Navarra (UN): Os dados clínicos e o material genético podem 

ser acessados para um total de 654 casos e 550 controles para DP que são 

então usados para replicar os achados nas coortes de europeus americanos 

apresentadas aqui. Dados GWAS e de chip Exome são gerados para todas 

essas amostras. WES/WGS são gerados para participantes selecionados com 

base em seus genótipos. O diagnóstico clínico da DP é baseado nos critérios do 

Banco Cerebral do Reino Unido. O consentimento informado por escrito é obtido 

de todos os participantes antes de sua inscrição. 

[0482] As características demográficas dessas três 

populações foram publicadas anteriormente. 

DEFINIR UM LIMIAR DE FREQUÊNCIA DE ALELO PARA 

VARIAÇÃO RARA 

[0483] Usando as informações obtidas a partir das 

análises das variantes causadoras de DAL, incluindo MAF mais alto de variantes 

causadoras de DAL, pontuações SIFT, Polifen2 ou GERP, os seguintes critérios 

de inclusão foram definidos: 1) uma taxa de chamada >98% em casos de DP, 2) 

MAF <0,01% por variante, 3) apenas variantes de alteração de proteína 

prováveis em transcrições canônicas designadas anotadas por ExAc ou 
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Ensemble como sentido trocado, 4) deslocamento de quadro, 5) sem sentido, 6) 

variantes que afetam as regiões doadoras e aceitadoras de splice e 7) se houver 

evidência de patogenicidade no banco de dados NCBI ClinVar e estiver 

localizado na região 3’ ou 5’ UTR. Variantes não encontradas no ExAC, ou 

variantes sinônimas, intrônicas 3’ ou 5’ UTR não presentes no banco de dados 

NCBI ClinVar ou com um MAF >0,01%, ou chamadas incorretas em ExAC e 

ClinVar foram excluídas. Para garantir que as variantes específicas da 

população não tivessem um efeito de confusão nesta análise, os indivíduos 

foram selecionados com base nos resultados do componente principal (consulte 

a análise da estrutura da população). 

[0484] Os dados foram baixados do ExAC (versão 

0.3.1, junho de 2016) 

[0485] Apenas genes com uma alta proporção de 

regiões codificantes cobertas até uma profundidade de sequência média de >30x 

e apenas variantes de alta qualidade (filtro PASS) foram incluídas nas análises. 

GWAS, QC E IMPUTAÇÃO 

[0486] As amostras WUSTL e PPMI foram 

genotipadas com lllumina 610, chip Omniexpress ou HumanCoreExome. CQ 

rigoroso foi aplicado aos dados do genótipo. SNPs foram descartados se (1) taxa 

de sucesso de genotipagem <98% por SNP ou por indivíduo, (2) equilíbrio de 

Hardy-Weinberg (HWE) (p <1 x 10-6) ou (3) MAF ou falta <0,05. O CQ foi 

realizado separadamente com base na genotipagem de chips. Depois de 

remover SNPs e indivíduos de baixa qualidade, a imputação do genótipo foi 

realizada usando o pipeline SHAPEIT-lmpute2 com haplótipos de referência do 

Projeto 1.000 Genomes (lançado na Fase 3). A imputação do genótipo foi 

realizada separadamente com base na plataforma de genótipo usada. SNPs com 

qualidade de escore de informação inferior a 0,3, probabilidade posterior <0,9 

relatada por Impute2 ou fora do HWE foram removidos. Amostras adicionais são 

genotipadas com a matriz lllumina NeuroX2. Este é um arranjo customizado 

lllumina HumanCore Exome lllumina HumanCore Exome contém cerca de 
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226000 SNPs comuns selecionados para imputação, bem como outros 225000 

marcadores de codificação. A matriz NeuroX2 também contém conteúdo 

personalizado adicional que inclui todas as variantes patogênicas conhecidas 

relatadas para DP, bem como SNPs marcados para todos os sinais com valor 

de p <10-3 de GWAS para DP. O QC e a imputação para amostras genotipadas 

adicionais seguem o mesmo pipeline. Além disso, todas as amostras podem ser 

imputadas novamente usando o pipeline HRC. 

CHIP EXOME QC 

[0487] As chamadas de genotipagem foram feitas 

usando as melhores práticas para chamar os dados do chip Exome lllumina, 

descritas anteriormente. O QC para o chip Exome é semelhante às etapas de 

QC usadas para GWAS, mas as variantes não foram removidas devido ao baixo 

MAF. Uma vez que dados brutos foram obtidos para o chip Exome, os 

agrupamentos podem ser verificados quanto a qualquer associação significativa 

na única variante ou no nível do gene. 

DADOS DE SEQUENCIAMENTO DE EXOMA 

COMPLETO 

[0488] Métodos que foram usados para QC e 

variantes de chamada podem ser usados para os estudos descritos aqui. 

Resumidamente, as bibliotecas de exoma são preparadas usando o SureSelect 

da Agilent. Os dados de sequência são gerados em um HiSeq4000 com leituras 

de extremidades emparelhadas 150x2, com uma profundidade média de 

cobertura de pelo menos 30x. O alinhamento é conduzido contra a referência do 

genoma GRCh37.p13, embora isso possa ser alterado para GRCh38 

dependendo do suporte GATK para esta versão do genoma. A chamada de 

variantes é realizada de acordo com as Melhores Práticas 3,6 do GATK. As 

sequências de WES são alinhadas e as variantes são chamadas separadamente 

de acordo com as recomendações do GATK. Apenas as variantes e indels que 

se enquadram na tranche 99,9 acima são considerados para análise; limiares 

variantes são estabelecidos para equilíbrio de alelos (AB = 0,3 a 0,7), qualidade 
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(QUAL ≥30), profundidade de leitura (DP ≥10) e falta (geno = 0,02). Variantes 

fora do equilíbrio de Hardy Weinberg (P <1 x 10-6) ou com falta diferencial entre 

casos e controles são removidas da análise. Além disso, os indivíduos com mais 

de 2% de variantes ausentes e cujos dados de genótipo indicaram uma 

discordância sexual do banco de dados clínico são removidos do conjunto de 

dados. Finalmente, o parentesco individual e familiar é confirmado usando 

PLINK1.9 e um conjunto de dados GWAS existente para esses indivíduos. O 

impacto funcional e as frequências populacionais de variantes são anotados com 

SnpEff. 

ESTRATIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO 

[0489] Uma análise de componentes principais foi 

realizada usando Eigenstrat juntamente com amostras HapMap como âncoras 

para confirmar raça/etnia autorrelatada. Apenas indivíduos de ascendência 

europeia foram incluídos para evitar associações espúrias devido à estratificação 

da população. 

ANOTAÇÃO 

[0490] A anotação SNP é realizada usando 

SeattleSeq, Exome Variant Server, SNP Function Annotation Portal e 

PharmGKB. 

TESTES DE CARGA 

[0491] São usados métodos estatísticos validados 

que foram desenvolvidos anteriormente para analisar a associação com 

variantes raras. Resumidamente, os métodos baseados em genes reduzem as 

variantes raras dentro de uma região a um único valor e, em seguida, testam a 

associação entre as variantes raras dentro de uma região e a característica de 

interesse. O teste de associação do kernel de sequência (SKAT) é usado para 

testar uma associação entre o status e as variantes raras dentro de uma região 

gênica. Esse método foi usado com sucesso em estudos anteriores. 

[0492] Os resultados apresentados aqui e o cálculo de 

poder sugerem que há poder suficiente para detectar uma razão de chances 
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média de >2,7 na análise baseada em genes. Se a associação de genes ALP 

não for replicada com um projeto de controle de caso, um projeto de 

endofenótipo pode ser usado. Assim, poderia ser testado se variantes comuns 

ou raras nos genes ALP afetam os níveis de alfa-sinucleína no líquido 

cefalorraquidiano (LCR) (800 indivíduos). A base de dados de Agregação do 

Genoma (126K exomas) é usada para complementar a triagem de genes ALP 

na população em geral. 

(II) DETERMINAÇÃO DO EFEITO FUNCIONAL DE 

GENES ALP ESPECÍFICOS EM AGREGADOS DE ALFA-SINUCLEÍNA E 

MITOFAGIA IN VITRO 

[0493] É hipotetizado que um defeito específico em 

múltiplos genes ALP contribui para a patogênese da DP. 

[0494] A metodologia e os projetos experimentais 

para (ll)(a) são descritos abaixo. Usando esta metodologia, os efeitos das 

variantes selecionadas nos genes NAGLU e PPT1 sobre a atividade da enzima, 

os níveis de proteína e RNA e a função do lisossoma podem ser determinados. 

(II)(A) VISÃO GERAL 

[0495] Está além do escopo dos estudos aqui 

descritos avaliar todas as variantes de cada gene ALP associado à DP 

identificada em (I). Portanto, as 3 variantes identificadas no Objetivo 1 são 

focadas (ver, por exemplo, a Tabela 11). Critérios rigorosos foram usados para 

selecionar as variantes funcionais potenciais nos genes NAGLU e PPT1 (dois 

previamente identificados como variantes patogênicas). No entanto, é importante 

caracterizar seus efeitos na estabilidade do mRNA, níveis de proteína e atividade 

enzimática. Para fazer isso, células primárias de camundongos nocaute NAGLU 

e PPT1 são geradas e transduzidas com variantes na Tabela 11 e seus efeitos 

na atividade enzimática, níveis de proteína e RNA são determinados. O efeito na 

função do lisossoma também é determinado. O cDNA dos genes NAGLU e PPT1 

já foi obtido em plasmídeos para expressão em bactérias e células de mamíferos. 

Variantes selecionadas são projetadas usando um kit de mutagênese sítio-
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dirigida (QuikChange II (Agilent Technology, Santa Clara, CA, EUA). 

GERAÇÃO DE LENTIVIRUS 

[0496] Os cDNAs de tipo selvagem e mutantes são 

subclonados em um vetor pLenti-III-PGK (Applied Biological Materials Inc, 

Richmond, Canadá), que carrega um gene de resistência à puromicina. Os 

vetores lenti resultantes juntamente com plasmídeos que codificam para VSV-G, 

Gag-Pol e Rev são cotransfectados em células de empacotamento HEK-293T, 

conforme descrito anteriormente. O sobrenadante viral é coletado de acordo com 

protocolos publicados anteriormente. As células são expostas a sobrenadantes 

virais não concentrados durante 24 horas e as células são selecionadas com 

5 µg/ml de puromicina durante quatro semanas. A cultura de neurônios primários 

é realizada conforme descrito anteriormente. 

EFEITOS DE mRNA E NÍVEIS DE PROTEÍNA 

[0497] PCR quantitativo em tempo real é realizado 

usando iniciadores específicos para testar o efeito das variantes selecionadas 

nos níveis de mRNA e splicing. Western blot é feito com os seguintes anticorpos: 

anti-PPT1 (GeneTex) e Anti-NAGLU (ab137685, Abeam). 

ATIVIDADE DE ENZIMA LISOSSOMAL BASEADA EM 

LISADO CELULAR 

[0498] Para determinar o efeito das variantes na 

atividade enzimática, um ensaio fluorométrico é realizado como descrito 

anteriormente para a atividade NAGLU e PPT1. Resumidamente, a clivagem de 

4-metilumbeliferil-N-acetil-a-glicosaminida (NAGLU) e 

4-metilumbeliferil-6-tiopalmitoil-d-glucosídeo (PPT1) é medida em emissão de 

448 nm e excitação de 365 nm em fluorescência Hitachi F-2000 

espectrofotômetro (Hitachi, Pleasanton, CA) usando uma curva padrão variando 

de 0,02 a 5 mM de 4-metilumbeliferona (Sigma, St. Louis, MO). 

FUNÇÃO DE LISOSSOMA 

[0499] É determinado se as variantes estão afetando 

a função global do lisossoma usando Lysotracker para quantificar o número de 
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compartimentos ácidos por célula usando citometria de fluxo. A integridade da 

membrana lisossomal é monitorada por LLOMe 1 mM seguido de coloração com 

Galacteína-3 (sc-23938). 

[0500] A metodologia e os projetos experimentais 

para (ll)(b) são descritos abaixo. Usando esta metodologia, os efeitos dos genes 

NAGLU e PPT1 na agregação de α-Syn podem ser determinados. 

(Il)(B) VISÃO GERAL 

[0501] Pode ser determinado se há alterações na 

eliminação de α-Syn endógeno em neurônios corticais e hipocampais primários 

de camundongos deficientes em NAGLU e PPT1 e hemizigóticos. Os vetores 

lentivirais são usados para superexpressar α-Syn em neurônios primários de 

camundongos com deficiência de NAGLU e PPT1 e testar seus efeitos na 

eliminação e neurotoxicidade. A taxa e o nível de agregados de α-Syn (inclusões) 

em neurônios primários são então determinados a partir dos camundongos com 

deficiência de NAGLU e PPT1 após o tratamento com fibrilas α-Syn pré-

formadas exógenas (PFFs) (ver, por exemplo, as Figuras 3A e 3B). Finalmente, 

é determinado se a substituição da enzima recombinante pode atenuar a 

toxicidade de fibrilas α-Syn pré-formadas em neurônios de camundongos com 

deficiência de NAGLU e PPT1. 

GERAÇÃO DE FIBRILAS PRÉ-FORMADAS (PFFs) DE 

ALFA-SINUCLEÍNA (αSyn) 

[0502] As condições para geração de PFFs foram 

previamente otimizadas. A proteína de monômero αSyn de tipo selvagem de 

camundongo e humano é produzida em Escherichia coli como descrito 

anteriormente. Resumidamente, E. coli competente em BL21 DE3 RIL são 

transformadas com αSyn clonado no vetor de expressão bacteriano pRK172. 

Pelotas bacterianas são ressuspensas em um tampão com alto teor de sal, 

homogeneizadas usando um homogeneizador Kontes, sonicadas e fervidas para 

precipitar proteínas indesejadas. O lisado resultante é centrifugado e o 

sobrenadante dialisado e purificado por exclusão de tamanho e cromatografia de 
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troca aniônica. Para gerar PFFs αSyn, a proteína monomérica é incubada a uma 

concentração de 5 mg/ml em NaCl tamponado com Tris em um Thermomixer 

com agitação a 1000 rpm a 37 °C por 72 horas. Para determinar a concentração 

final de PFF, uma pequena alíquota da suspensão de PFF resultante é 

centrifugada a 17000 xg por 15 minutos e a concentração de proteína total do 

sobrenadante é determinada por ensaio BCA e subtraída da concentração de 

uma alíquota tomada antes da agitação. As PFFs são diluídas em NaCI 

tamponado com Tris e adicionadas aos neurônios primários em cultura após 

5-10 DIV. As transduções e semeadura de PFF são confirmadas por 

imunofluorescência ou extração sequencial e imunoblotting 4 a 7 dias após a 

exposição. Agregados anormais de α-syn derivados de α-syn endógena são 

detectados via imunofluorescência com anticorpo anti-fosfo-α-Sinucleína 

(Ser129), clone 81A (Biolegend, MMS-5091). Os neurônios tratados com PFF 

são cocorados com marcadores pré-sinápticos (CSPα ou SNAP-25), endocíticos 

(EEA1), autofagossomo (Rab7) e lisossoma (LAMP1). É determinado se há um 

enriquecimento de agregados αSyn nos lisossomos. O fracionamento subcelular 

é realizado usando o kit Lysosome Enrichment para Células Cultivadase Tecidos 

(Thermo Scientific), LAMP1, Rab7 e EEA1 são usados como controle para 

lisossoma, marcadores de endossomo tardio e inicial. 

MODULAÇÃO FARMACOLÓGICA DA 

MACROAUTOFAGIA 

[0503] Conforme descrito aqui, pode ser determinado 

se a modulação farmacológica da via de autofagia melhora a eliminação de 

α-Syn. As células transduzidas e tratadas com PFF são tratadas com ativadores 

e inibidores do sistema autofágico (Torin1, 3-metilamina, brefeldina A e 

Spautin-1) e autofagia mediada por chaperona (AR7). Western blot de LC3 e p62 

é usado como indicadores indiretos de ativação de macroautofagia. Agentes 

lisosomotrópicos como cloroquina, cloreto de amônio (NH4Cl) e leupeptina são 

usados como controles positivos. 

ENZIMAS RECOMBINANTES 
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[0504] NAGLU e PPT1 recombinantes suficientes já 

foram obtidos para adicionar aos neurônios deficientes in vitro. A enzima é 

adicionada antes, durante e após a exposição a PFFs αSyn na presença ou 

ausência de um inibidor de captação/ligação (Manose-6-fosfato: M3655, Sigma). 

[0505] A metodologia e os projetos experimentais 

para (ll) (c) são descritos abaixo. Conforme descrito aqui, essa metodologia pode 

determinar os efeitos dos genes NAGLU e PPT1 na mitofagia. 

(Il)(C) VISÃO GERAL 

[0506] Conforme descrito aqui, pode ser determinado 

se há alterações na mitofagia em neurônios dopaminérgicos primários de 

camundongos com deficiência de NAGLU e PPT1. A cultura de neurônios 

dopaminérgicos primários é realizada conforme descrito anteriormente. 

ENSAIOS DE MITOFAGIA 

[0507] As células são incubadas na presença ou 

ausência de 20 µM de cianeto de carbonil m-clorofenil-hidrazona (CCCP) 

(SIGMA, C2759) e/ou bafilomicina A1 (Sigma, B1793) durante 12 a 24 horas. 

Corantes MitoTracker e JC-1 e a colocalização com proteínas LC-3, SQSTM1 e 

LAMP-1 são usados para avaliar a mitofagia. A degradação da proteína 

mitocondrial (TOM20, citocromo c, complexo III (C-lll) núcleo 1, TIM44) é 

detectada por Western blotting. Os níveis de Parkin e Pinkl são verificados por 

qPCR e por Western blotting em neurônios dopaminérgicos primários de 

camundongos com deficiência de NAGLU e PPT1. 

[0508] Alternativamente, métodos de edição de 

genoma, como uma tecnologia CRISPr, podem ser usados para introduzir as 

variantes selecionadas nos genes NAGLU e PPT1 e realizar os ensaios 

funcionais descritos acima. A atividade geral do lisossoma pode ser aumentada 

pela superexpressão de TFEB na presença de PFF α-Syn. A microscopia 

eletrônica pode ser usada para medir os efeitos na mitofagia. 

[0509] Os dados gerados com este projeto formarão a 

base para experimentos mais completos projetados para determinar o papel dos 
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genes NAGLU e PPT1 na patogênese da DP in vivo. 

EXEMPLO 6: IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS ALVOS 

TERAPÊUTICOS MOLECULARES PARA DOENÇA DE ALZHEIMER (DA) E 

DOENÇA DE PARKINSON (DP) 

[0510] Esse exemplo descreve a identificação de 

novos alvos terapêuticos para o tratamento da doença de Alzheimer (DA) e da 

doença de Parkinson (DP). 

[0511] Conforme divulgado neste documento, foi 

identificado um enriquecimento de variantes funcionais previstas com um grande 

tamanho de efeito (OR >2,5) em pelo menos 12 genes lisossomais em uma 

amostra de pacientes com doença de Alzheimer. 

TABELA 13. RESUMO DAS VARIANTES RARAS 

ENCONTRADAS EM GENES CAUSADORES DE DAL NA DA EM 

COMPARAÇÃO COM OS CONTROLES. 
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TABELA 14. RESUMO DAS VARIANTES RARAS 

ENCONTRADAS EM GENES CAUSADORES DE DAL EM DP EM 

COMPARAÇÃO COM CONTROLES. 

Símbolo 
de gene 

Proteí
na 

Número de 
pacientes 
com DA no 
EUA 
portadores de 
mutações 
nesses genes 

Indivíduo
s no EUA 
portadore
s de 
mutações 
nesses 
genes  

aumento 
de dobra 
de 
portadore
s entre 
pacientes 
com DA 

Valor P Terapias 
atuais 
disponível em 
teste clínico e 
estudos pré 
clínicos 
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NEU Cistino
sina 

2892 100 28,91 1,23E-19 Terapia de 
Gene 

NAGLU  1454 194 7,48 3,67E-07 TRE, Terapia 
de Gene 

GBA  6888 3183 2,16 1,52E-06 TRE 
previamente 
associado a 
DP 

GLB1  14652 325 4,47 5,93E-06 TRE, Terapia 
de Gene 

MANBA  1449 303 4,78 1,63E-04 Terapia de 
Gene 

MAN2B1  1846 854 2,16 0,000303 TRE, Terapia 
de Gene 

HGSNAT  3333 1683 1,98 0,0010  

IDS  537 130 4,12 0,001 TRE, Terapia 
de Gene 

  19857 6772    

 

[0512] Aproximadamente 1 em cada 10 pessoas 

sofrerá de demência em algum momento de suas vidas. Existem atualmente 

mais de 8 milhões de americanos com alguma forma de demência. Espera-se 

que esse número aumente drasticamente com o envelhecimento da população. 

Sessenta a oitenta por cento dos pacientes com demência (~5 milhões) terão um 

diagnóstico clínico de doença de Alzheimer (DA). No entanto, apenas metade 

dos pacientes com diagnóstico de DA terá, na verdade, uma patologia 

semelhante à da DA. Portanto, ~2,5 milhões de americanos têm uma forma de 

demência que não se encaixa em nenhuma classificação. A doença de 

Parkinson (DP) é a segunda doença neurodegenerativa mais comum após a DA, 

com até um milhão de americanos vivendo atualmente com DP. 

[0513] Há evidências crescentes de que a disfunção 

grave do lisossoma pode desempenhar um papel em várias doenças 

neurodegenerativas, mais notavelmente DA e DP. Atualmente, acredita-se que 
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as variantes de perda de função completa ou quase completa do gene lisossomal 

estarão associadas aos casos de demência de etiologia desconhecida. Neste 

ponto, alguns genes lisossomais únicos foram associados com DA ou DP em 

populações isoladas. A frequência de variantes deletérias do gene lisossomal foi 

comparada diretamente entre pacientes com DA (n = 1, 394) e DP (n = 821) e 

uma amostra representativa de indivíduos de controle de origem europeia. 

(n>33,000). Usando métodos estatísticos muito rigorosos, variantes funcionais 

raras em 20 e 8 genes lisossomais foram identificadas que estão 

significativamente superrepresentadas nos casos de DA e DP, respectivamente 

(ver, por exemplo, a Tabela 13 e a Tabela 14). Dada a frequência de portadores 

calculada apenas das variantes raras identificadas na análise genética, estima-

se que pelo menos 3% dos 5,4 milhões de pacientes com DA e 2% de 1 milhão 

de pacientes com DP podem ter defeitos nesses genes. O número real de 

pacientes com DA e DP com defeitos nos genes lisossomais pode ser ainda 

maior. 

[0514] As doenças de armazenamento lisossomal 

(DALs) são uma classe relativamente grande de doenças metabólicas 

hereditárias que abrangem pelo menos 50 doenças distintas. Essas doenças 

resultam de mutações de perda de função completa ou quase completa em 

genes lisossomais únicos e são tipicamente herdadas de forma autossômica 

recessiva. Progresso significativo foi feito em direção a terapias eficazes para 

DALs. As abordagens terapêuticas incluem, chaperones de moléculas 

pequenas, leitura de códons de parada através de fármacos, redução de 

substrato, terapia genética, reposição enzimática, terapia mediada por células-

tronco, etc. Embora os DALs sejam normalmente considerados doenças 

pediátricas neurodegenerativas, os dados sugerem que defeitos de genes 

lisossomais estão envolvidos em casos de doenças neurodegenerativas de início 

na idade adulta. 

[0515] Os dados apresentados aqui, implicando 

defeitos do gene lisossomal em uma proporção significativa de casos de 
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demência, juntamente com o desenvolvimento de terapias para DALs, têm as 

seguintes implicações: 

[0516] 1) Os dados genéticos podem formar a base 

de uma ferramenta de triagem diagnóstica para pacientes com DA ou DP. 

[0517] 2) Pacientes com variantes em genes 

lisossomais associados a DA e DP podem ser potencialmente tratados com uma 

das terapias listadas acima para interromper ou reverter a doença. 

[0518] 3) Membros da família pré-sintomáticos que 

abrigam variantes neurodegenerativas associadas em genes lisossomais podem 

ser tratados antes do início da doença ou nos estágios iniciais da doença. 

[0519] 4) Reutilização de terapias eficazes de DAL 

pode ser considerada modificação de doença para distúrbios 

neurodegenerativos de início na idade adulta. 

EXEMPLO 7: VARIANTES DO GENE DE 

LISOSSOMA/AUTOFAGIA ASSOCIADOS A DOENÇAS NEUROLÓGICAS DE 

INÍCIO EM ADULTOS 

[0520] Esse exemplo descreve variantes genéticas 

em genes lisossomais/autofágicos associados a doenças neurológicas de início 

na idade adulta e experimentos e estratégias para testar o efeito dessas 

variantes in vivo. 

ANTECEDENTES 

[0521] A idade é o maior fator de risco para o 

desenvolvimento e progressão da doença de Alzheimer (DA) e da doença de 

Parkinson (DP). O envelhecimento também diminui a capacidade degradativa da 

via de autofagia lisossomal (ALP). Embora vários estudos in vitro e in vivo 

sugiram que a disfunção de ALP contribui para a patogênese da DA e da DP, a 

variação genética subjacente ao declínio dependente da idade e associado à DA 

na função da ALP não é bem compreendida. 

HIPÓTESES 

[0522] A hipótese principal é que os indivíduos 
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portadores de variantes genéticas heterozigotas em genes 

lisossomais/autofágicos correm o risco de desenvolver doenças neurológicas 

comuns de início na idade adulta (por exemplo, Alzheimer, doença de Parkinson, 

demência frontotemporal, etc.). Além disso, a suplementação de proteína 

lisossomal exógena por terapia de reposição enzimática (TRE), terapia genética 

(TG), a terapia com células-tronco, etc., retardará a progressão dessas doenças. 

ASSOCIAÇÃO GENÉTICA 

DOENÇA DE ALZHEIMER 

[0523] As análises de variante única e baseadas em 

genes de todos os genes ALP (n = 430) foram realizadas em 4000 casos de DA 

e 5000 controles internos. Os resultados foram replicados em amostras 

independentes (5000 casos de DA e 4500 controles) do projeto de 

sequenciamento da doença de Alzheimer (ADSP). Todos os genes ALP foram 

analisados usando dados WES de europeus não finlandeses (n = 33350) do 

banco de dados Consórcio de Agregação de Exoma (ExAC) para determinar a 

variação genética de base em cada gene da ALP de indivíduos de ascendência 

europeia 

DOENÇA DE PARKINSON 

[0524] As análises de variante única e baseadas em 

genes de todos os genes ALP (n = 430) foram realizadas em 1000 casos de DP 

e 1000 controles internos. Os resultados foram replicados em amostras 

independentes (5500 casos de DP e 6000 controles) do International Parkinson’s 

Disease Genetics Consortium (IPGDC). 

RESULTADOS 

[0525] Para a maioria dos genes, havia um excesso 

de variação nos casos em comparação com os controles internos, mas apenas 

uma associação nominal foi encontrada com alguns genes. Quando o cMAF de 

casos de DA ou DP foi comparado com a amostra ExAc, vários genes 

independentes passaram por um limite de correção de teste múltiplo. Em 

seguida, o ADSP ou a coorte IPGDC foram usados para replicar essas 
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descobertas. 

[0526] Vários genes foram replicados nessas duas 

amostras independentes. 

DADOS DE APOIO 

[0527] A) níveis de mRNA 

[0528] 1. Humano 

[0529] 2. Modelos de camundongo 

[0530] B) Líquido intersticial 

PROVA DE CONCEITO IN VIVO 

[0531] A) doença de Alzheimer: 

[0532] 1. NAGLU +/-; 5XFAD 

[0533] 2. PPT1 +/-; 5XFAD 

[0534] 3. DNAJC5 +/-; 5XFAD 

[0535] B) doença de Parkinson: 

[0536] 1. NAGLU -/- injetado com fibrilas pré-

formadas de alfa-sinucleína (PFF-αSyn) 

[0537] 2. PPT1 -/- injetado com PFF-αSyn 

[0538] 3. GALC -/- e +/- injetado com PFF-αSyn 

[0539] 4. ACD -/- e +/- injetado com PFF-αSyn 

EXPERIMENTOS DE RESGATE 

[0540] A terapia genética pode resgatar a disfunção 

do lisossoma devido a mutações heterozigotas em genes de enzimas 

lisossomais. Uma única intervenção resultará em efeitos persistentes e 

generalizados no SNC. 

[0541] A) doença de Alzheimer: 

[0542] 1. NAGLU +/-; 5XFAD 

[0543] a) mais TG 

[0544] 2. PPT1 +/-; 5XFAD 

[0545] a) mais TRE 

[0546] b) mais TG 
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[0547] 3. DNAJC5 +/-; 5XFAD 

[0548] a) mais TG 

[0549] B) doença de Parkinson: 

[0550] 1. NAGLU -/- injetado com fibrilas pré-

formadas de alfa-sinucleína (PFF-αSyn) 

[0551] a) mais TG 

[0552] 2. PPT1 -/- injetado com PFF-αSyn 

[0553] a) mais TRE 

[0554] b) mais TG 

[0555] 3. GALC -/- injetado com PFF-αSyn 

[0556] a) mais TRE 

[0557] b) mais TG 

RESULTADOS DE ACÚMULO DE AMILOIDE 

[0558] Foi mostrado aqui que o acúmulo de β-amiloide 

é exacerbado em camundongos hemizigóticos para PPT e NAGLU (ver, por 

exemplo, a Figura 14A e a Figura 14B). 

[0559] Camundongos NAGLU ingênuos 

hemizigóticos exibem níveis mais baixos de Aβ no fluido intersticial cerebral 

(ISF). A quantificação por microdiálise dos níveis de ISF de Aβ em ninhadas WT 

e camundongos hemizigóticos revelou uma redução significativa dos níveis 

basais de ISF de Aβ. Camundongos PPT1 ingênuos hemizigóticos exibem níveis 

mais baixos de Aβ no fluido intersticial cerebral (ISF). A quantificação por 

microdiálise dos níveis de ISF de Aβ em ninhadas WT e camundongos 

hemizigóticos revelou uma redução significativa dos níveis basais de ISF de Aβ. 

RESULTADOS DE CARGA DE PLACA Aβ 

[0560] Foi demonstrado que a hemizigose NAGLU, 

PPT1 e DNAJC5 em um modelo de DA (5XFAD +/-) exacerba o acúmulo de 

β-amiloide. Imagens representativas da coloração de β-amiloide em regiões do 

hipocampo (A) 5XFAD +/-, (B) 5XFAD +/-/Naglu +/-, (C) 5XFAD +/-/PPT +/- e (D) 

5XFAD +/-/DNAJC5 +/- em 7 meses de idade (ver, por exemplo, as Figuras 21A 
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e 21 D). 

[0561] Também foi mostrado que a hemizigosidade 

no gene PPT1 e NAGLU exacerba o acúmulo de β-amiloide (ver, por exemplo, a 

Figura 21 E). A área de superfície coberta por placas foi aumentada em 

camundongos hemizigóticos PPT1/5XFAD em comparação com camundongos 

5XFAD. A quantificação da carga da placa no hipocampo foi realizada às cegas. 

**p <0,01 pelo teste t não pareado. 5XFAD de 7 meses (n = 4) e hemizigótico 

PPT1/5XFAD (n = 8). A área de superfície coberta por placas foi aumentada em 

camundongos hemizigóticos NAGLU/5XFAD em comparação com 

camundongos 5XFAD. A quantificação da carga da placa no hipocampo foi 

realizada às cegas. *p <0,05 pelo teste t não pareado. 5XFAD de 7 meses de 

idade (n = 4) e hemizigóticos NAGLU/5XFAD (n = 4). 

RESULTADOS DE SOBREVIVÊNCIA 

[0562] Foi demonstrado aqui que a terapia genética 

AAV2/9-PPT1 direcionada retarda a progressão da doença em camundongos 

PPT1 hemizigóticos/5XFAD. Curva de sobrevida de Kaplan-Meier mostrando 

que o tempo de vida mediano para PPT1 Hemizigótico/5XFAD não tratado 

(vermelho, n = 8) é significativamente mais curto do que Hemizigótico/5XFAD 

tratado por via intracraniana com AAV9-PPT1 (verde, n = 5). 

[0563] A análise por teste de log-rank para tendência 

foi significativa para a sobrevivência geral (P <0,0001). Os camundongos 

tratados com AAV2/9-PPT1 eram por todas as contas saudáveis, mas 

propositalmente sacrificados em 7,8 meses para análises histológicas. 

EXEMPLO 6: ESTUDO DE CASO DE UMA FAMÍLIA 

PORTADORA DE GENES DE DAL 

[0564] Esse exemplo descreve o estudo de uma 

família que teve um filho com DAL (lipofuscinose ceroide neuronal infantil, 

doença CLN1). A doença CLN1 é causada pela deficiência homozigótica da 

enzima lisossomal PPT1 (proteína palmitoil tioesterase 1). Por definição, os pais 

são heterozigotos (portadores) para mutações de perda de função completa ou 
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quase completa no gene PPT1. 

[0565] Portanto, obtivemos consentimento por escrito 

para criar uma linhagem (consulte, por exemplo, a Figura 24) da família da mãe 

e do pai. A história familiar mostrou um aumento na DA e outras formas 

relacionadas de doenças neurológicas em adultos e/ou demência. É importante 

notar que o diagnóstico formal de DA só pode ser feito após uma autópsia. 

Clinicamente, a DA pode se apresentar com manifestações que se assemelham 

a outras formas de doenças neurológicas de início na idade adulta. Muitos dos 

membros da família afetados nesta linhagem não tiveram um diagnóstico formal 

(ou seja, nenhuma autópsia). No entanto, as mutações heterozigotas completas 

ou quase completas de perda de função no gene PPT1 foram transmitidas por 

esta família através de múltiplas gerações. O notável aumento de doenças 

neurológicas e/ou demência nesta família está em perfeita concordância com os 

dados genéticos e biológicos apresentados acima. 
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REIVINDICAÇÕES 

1. Método de modulação de uma via de autofagia 

lisossomal em um sujeito heterozigoto para um gene lisossomal que 

compreende uma variante de perda de função caracterizado pelo fato de que 

compreende:  

administrar uma quantidade terapeuticamente eficaz de um 

agente de modulação de via de autofagia lisossomal a um sujeito em 

necessidade disso. 

2. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

pelo fato de que o gene lisossomal que compreende uma variante de perda de 

função é associado a uma doença de armazenamento lisossomal (DAL). 

3. Método, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado 

pelo fato de que o sujeito é suspeito de ter ou estar em risco de uma doença, 

distúrbio ou condição neurológica ou neurodegenerativa associada à disfunção 

lisossomal. 

4. Método, de acordo com a reivindicação 3, caracterizado 

pelo fato de que o sujeito é ou é suspeito de ser heterozigoto para uma variante 

de perda de função do gene lisossomal ou um portador para uma doença de 

armazenamento lisossomal (DAL). 

5. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

pelo fato de que o gene lisossomal que compreende uma variante de perda de 

função é selecionado a partir do grupo que consiste em: CTNS, MAN2B1, 

MFSD8, GLB1, GALNS, NAGLU, CLN3, GNPTAB, SGSH, CLN8, NPC1, TPP1, 

DNAJC5, MAN BA, PPT 1, SMPD1, GAA, HGSNAT, GNS, CTSA, HEXB e 

combinações dos mesmos. 

6. Método, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado 

pelo fato de que o gene lisossomal que compreende uma variante de perda de 

função é associado a uma doença de armazenamento lisossomal (DAL) é 

selecionado a partir do grupo que consiste em: AGA, ARSA, ARSB, ASAH1, 

CLN2 (TPP1), CLN3, CLN5, CLN6, CLN8, CTNS, CTSA, CTSD, CTSK, FUCA1, 
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GAA, GALC, GALNS, GLA, GLB1, GM2A, GNPTAB, GNPTG, GNS, GUSB, 

HEXA, HEXB, HGSNAT, HYAL1, IDS, IDUA, KCTD7, LAMP2, LIPA, MAN2B1, 

MAN BA, MCOLN1, MFSD8, NAGA, NAGLU, NEU1, NPC1, NPC2, PPT1, PSAP, 

SGSH, SLC17A5, SMPD1, SUMF1, CHIT1, ATP13A2, CTSF, DNAJC5, GRN e 

combinações dos mesmos. 

7. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

pelo fato de que o gene lisossomal que compreende uma variante de perda de 

função é selecionado a partir do grupo que consiste em: NEU1, NAGLU, GBA, 

GLB1, MAN BA, MAN2B1, HGSNAT, IDS, PPT1, GNS e combinações dos 

mesmos. 

8. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

pelo fato de que o gene lisossomal que compreende uma variante de perda de 

função é selecionado a partir do grupo que consiste em: GALC, ACD e 

combinações dos mesmos. 

9. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

pelo fato de que o agente modulador da via de autofagia lisossomal compreende 

terapia genética (TG), em que a TG aumenta ou melhora a atividade enzimática 

associada ao gene lisossomal que compreende uma variante de perda de função 

selecionada a partir do grupo que consiste em: AGA, ARSA, ARSB, ASAH1, 

CLN2 (TPP1), CLN3, CLN5, CLN6, CLN8, CTNS, CTSA, CTSD, CTSK, FUCA1, 

GAA, GALC, GALNS, GLA, GLB1, GM2A, GNPTAB, GNPTG, GNS, GUSB, 

HEXA, HEXB, HGSNAT, HYAL1, IDS, IDUA, KCTD7, LAMP2, LIPA, MAN2B1, 

MAN BA, MCOLN1, MFSD8, NAGA, NAGLU, NEU1, NPC1, NPC2, PPT1, PSAP, 

SGSH, SLC17A5, SMPD1, SUMF1, CHIT1, ATP13A2, CTSF, DNAJC5, GRN e 

combinações dos mesmos. 

10. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

pelo fato de que o sujeito é tratado com um agente de modulação de via de 

autofagia lisossomal que modula a expressão de: AGA, ARSA, ARSB, ASAH1, 

CLN2 (TPP1), CLN3, CLN5, CLN6, CLN8, CTNS, CTSA, CTSD, CTSK, FUCA1, 

GAA, GALC, GALNS, GLA, GLB1, GM2A, GNPTAB, GNPTG, GNS, GUSB, 
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HEXA, HEXB, HGSNAT, HYAL1, IDS, IDUA, KCTD7, LAMP2, LIPA, MAN2B1, 

MAN BA, MCOLN1, MFSD8, NAGA, NAGLU, NEU1, NPC1, NPC2, PPT1, PSAP, 

SGSH, SLC17A5, SMPD1, SUMF1, CHIT1, ATP13A2, CTSF, DNAJC5, GRN e 

combinações dos mesmos. 

11. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

pelo fato de que o sujeito é haploinsuficiente para ou tem uma variante 

heterozigótica em um gene lisossomal que compreende uma variante de perda 

de função selecionada a partir do grupo que consiste em: AGA, ARSA, ARSB, 

ASAH1, CLN2 (TPP1), CLN3, CLN5, CLN6, CLN8, CTNS, CTSA, CTSD, CTSK, 

FUCA1, GAA, GALC, GALNS, GLA, GLB1, GM2A, GNPTAB, GNPTG, GNS, 

GUSB, HEXA, HEXB, HGSNAT, HYAL1, IDS, IDUA, KCTD7, LAMP2, LIPA, 

MAN2B1, MAN BA, MCOLN1, MFSD8, NAGA, NAGLU, NEU1, NPC1, NPC2, 

PPT1, PSAP, SGSH, SLC17A5, SMPD1, SUMF1, CHIT1, ATP13A2, CTSF, 

DNAJC5, GRN e combinações dos mesmos. 

12. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

pelo fato de que o gene lisossomal compreendendo uma variante de perda de 

função é selecionado a partir de uma variante funcional rara em um gene 

responsável pelo metabolismo de sulfato de heparano (SH) a partir do grupo que 

consiste em: SGSH, NAGLU, HGSNAT, GNS e combinações dos mesmos. 

13. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

pelo fato de que a variante de perda de função é uma ou mais variantes 

selecionadas a partir do grupo que consiste em uma deleção, uma substituição 

ou uma deleção do gene lisossomal. 

14. Método, de acordo com a reivindicação 3, caracterizado 

pelo fato de que a doença, distúrbio ou condição neurológica ou 

neurodegenerativa está associada à disfunção lisossomal. 

15. Método, de acordo com a reivindicação 3, caracterizado 

pelo fato de que a doença, distúrbio ou condição neurológica ou 

neurodegenerativa está associada ao processamento de APP alterado (por 
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exemplo, níveis alterados de Aβ intersticial cerebral e carga de placa de Aβ 

aumentada) ou agregação de α-Syn.  

16. Método, de acordo com a reivindicação 3, caracterizado 

pelo fato de que a doença, distúrbio ou condição neurológica ou 

neurodegenerativa está associada ao acúmulo de Aβ. 

17. Método, de acordo com a reivindicação 3, caracterizado 

pelo fato de que a doença, distúrbio ou condição neurológica ou 

neurodegenerativa é a doença de Alzheimer (DA). 

18. Método, de acordo com a reivindicação 3, caracterizado 

pelo fato de que o agente modulador da via de autofagia lisossomal é um agente 

associado ao gene lisossomal que compreende uma variante de perda de função 

que compreende selecionada a partir do grupo que consiste em:  

terapia de chaperona química (CCT),  

terapia de reposição enzimática (ERT),  

terapia genética (GT),  

edição genética,  

transplante de células-tronco hematopoiéticas (HSCT),  

terapia de chaperona química (CCT),  

leitura de códon de parada através de fármacos,  

terapia de redução de substrato (SRT) e combinações dos 

mesmos. 

19. Método, de acordo com qualquer uma das 

reivindicações 1 ou 18, caracterizado pelo fato de que compreende ainda a 

suplementação por proteína lisossomal exógena por terapia de reposição 

enzimática (TRE), terapia gênica (TG) ou terapia com células-tronco. 

20. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

pelo fato de que o agente modulador da via de autofagia lisossomal é um 

tratamento associado ao gene lisossomal que compreende uma variante de 

perda de função que compreende cisteamina, ciclodextrina ou Miglustate. 
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21. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

pelo fato de que a agregação de Aβ, apoE, tau ou α-Syn é reduzida no sujeito 

ou a depuração de Aβ, apoE, tau ou α-Syn é melhorada em comparação com 

um sujeito não tratado.  

22. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

pelo fato de que o sujeito tem ou é suspeito de ter demência, doença de 

Alzheimer (DA), doença de Parkinson (DP), demência frontotemporal (FTD), 

doença de Creutzfeldt-Jakob, doença do neurônio motor, um distúrbio da 

poliglutamina, doença de Huntington, polineuropatia amiloide familiar (FAP), 

demência de corpos de Lewy ou atrofia de múltiplos sistemas. 

23. Método para prevenir, tratar, reverter ou retardar o 

início de uma doença, distúrbio ou condição neurológica associada à disfunção 

lisossomal em um sujeito caracterizado pelo fato de que compreende:  

detectar, ou ter sido detectado, pelo menos um gene 

lisossomal compreendendo uma variante de perda de função em uma amostra 

biológica de um sujeito; e 

administrar uma quantidade terapeuticamente eficaz de um 

agente modulador da via de autofagia lisossomal,  

em que o sujeito é heterozigoto para o gene lisossomal que 

compreende uma variante de perda de função ou o sujeito é um portador de uma 

doença de armazenamento lisossomal (DAL). 

24. Método, de acordo com a reivindicação 23, 

caracterizado pelo fato de que pelo menos um gene lisossomal compreendendo 

uma variante de perda de função está associado a uma doença de 

armazenamento lisossomal (DAL). 

25. Método, de acordo com a reivindicação 23, 

caracterizado pelo fato de que o sujeito é suspeito de ter ou estar em risco de 

uma doença, distúrbio ou condição neurológica ou neurodegenerativa associada 

à disfunção lisossomal. 
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26. Método, de acordo com a reivindicação 23, 

caracterizado pelo fato de que o sujeito é ou é suspeito de ser heterozigoto para 

uma variante de perda de função do gene lisossomal ou um portador para uma 

doença de armazenamento lisossomal (DAL).  

27. Método, de acordo com a reivindicação 23, 

caracterizado pelo fato de que o gene lisossomal que compreende uma variante 

de perda de função é selecionado a partir do grupo que consiste em: CTNS, 

MAN2B1, MFSD8, GLB1, GALNS, NAGLU, CLN3, GNPTAB, SGSH, CLN8, 

NPC1, TPP1, DNAJC5, MAN BA, PPT1, SMPD1, GAA, HGSNAT, GNS, CTSA, 

HEXB e combinações dos mesmos. 

28. Método, de acordo com a reivindicação 23, 

caracterizado pelo fato de que o pelo menos um gene lisossomal 

compreendendo uma variante de perda de função está associado a uma doença 

de armazenamento lisossomal (DAL) é selecionado a partir do grupo que 

consiste em: AGA, ARSA, ARSB, ASAH1, CLN2 (TPP1), CLN3, CLN5, CLN6, 

CLN8, CTNS, CTSA, CTSD, CTSK, FUCA1, GAA, GALC, GALNS, GLA, GLB1, 

GM2A, GNPTAB, GNPTG, GNS, GUSB, HEXA, HEXB, HGSNAT, HYAL1, IDS, 

IDUA, KCTD7, LAMP2, LIPA, MAN2B1, MAN BA, MCOLN1, MFSD8, NAGA, 

NAGLU, NEU1, NPC1, NPC2, PPT1, PSAP, SGSH, SLC17A5, SMPD1, SUMF1, 

CHIT1, ATP13A2, CTSF, DNAJC5, GRN e combinações dos mesmos. 

29. Método, de acordo com a reivindicação 23, 

caracterizado pelo fato de que o gene lisossomal que compreende uma variante 

de perda de função é selecionado a partir do grupo que consiste em: NEU1, 

NAGLU, GBA, GLB1, MAN BA, MAN2B1, HGSNAT, IDS, PPT1, GNS e 

combinações dos mesmos. 

30. Método, de acordo com a reivindicação 23, 

caracterizado pelo fato de que o gene lisossomal que compreende uma variante 

de perda de função é selecionado a partir do grupo que consiste em: GALC, ACD 

e combinações dos mesmos. 
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31. Método, de acordo com a reivindicação 23, 

caracterizado pelo fato de que o agente modulador da via de autofagia 

lisossomal compreende terapia genética (TG), em que a TG aumenta ou melhora 

a atividade enzimática associada ao gene lisossomal que compreende uma 

variante de perda de função selecionada a partir do grupo que consiste em: AGA, 

ARSA, ARSB, ASAH1, CLN2 (TPP1), CLN3, CLN5, CLN6, CLN8, CTNS, CTSA, 

CTSD, CTSK, FUCA1, GAA, GALC, GALNS, GLA, GLB1, GM2A, GNPTAB, 

GNPTG, GNS, GUSB, HEXA, HEXB, HGSNAT, HYAL1, IDS, IDUA, KCTD7, 

LAMP2, LIPA, MAN2B1, MAN BA, MCOLN1, MFSD8, NAGA, NAGLU, NEU1, 

NPC1, NPC2, PPT1, PSAP, SGSH, SLC17A5, SMPD1, SUMF1, CHIT1, 

ATP13A2, CTSF, DNAJC5, GRN e combinações dos mesmos. 

32. Método, de acordo com a reivindicação 23, 

caracterizado pelo fato de que o sujeito é tratado com um agente de modulação 

da via de autofagia lisossomal que modula a expressão de: AGA, ARSA, ARSB, 

ASAH1, CLN2 (TPP1), CLN3, CLN5, CLN6, CLN8, CTNS, CTSA, CTSD, CTSK, 

FUCA1, GAA, GALC, GALNS, GLA, GLB1, GM2A, GNPTAB, GNPTG, GNS, 

GUSB, HEXA, HEXB, HGSNAT, HYAL1, IDS, IDUA, KCTD7, LAMP2, LIPA, 

MAN2B1, MAN BA, MCOLN1, MFSD8, NAGA, NAGLU, NEU1, NPC1, NPC2, 

PPT1, PSAP, SGSH, SLC17A5, SMPD1, SUMF1, CHIT1, ATP13A2, CTSF, 

DNAJC5, GRN e combinações dos mesmos. 

33. Método, de acordo com a reivindicação 23, 

caracterizado pelo fato de que o sujeito é haploinsuficiente para ou tem uma 

variante heterozigótica em um gene lisossomal que compreende uma variante 

de perda de função selecionada a partir do grupo que consiste em: AGA, ARSA, 

ARSB, ASAH1, CLN2 (TPP1), CLN3, CLN5, CLN6, CLN8, CTNS, CTSA, CTSD, 

CTSK, FUCA1, GAA, GALC, GALNS, GLA, GLB1, GM2A, GNPTAB, GNPTG, 

GNS, GUSB, HEXA, HEXB, HGSNAT, HYAL1, IDS, IDUA, KCTD7, LAMP2, 

LIPA, MAN2B1, MAN BA, MCOLN1, MFSD8, NAGA, NAGLU, NEU1, NPC1, 

NPC2, PPT1, PSAP, SGSH, SLC17A5, SMPD1, SUMF1, CHIT1, ATP13A2, 

CTSF, DNAJC5, GRN e combinações dos mesmos. 
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34. Método, de acordo com a reivindicação 23, 

caracterizado pelo fato de que o gene lisossomal compreendendo uma variante 

de perda de função é selecionado a partir de uma variante funcional rara em um 

gene responsável pelo metabolismo de sulfato de heparano (SH) a partir do 

grupo que consiste em: SGSH, NAGLU, HGSNAT, GNS e combinações dos 

mesmos.  

35. Método, de acordo com a reivindicação 23, 

caracterizado pelo fato de que a variante de perda de função é uma ou mais 

variantes selecionadas do grupo que consiste em uma deleção, uma substituição 

ou uma deleção do gene lisossomal. 

36. Método, de acordo com a reivindicação 25, 

caracterizado pelo fato de que a doença, distúrbio ou condição neurológica ou 

neurodegenerativa está associada à disfunção lisossomal. 

37. Método, de acordo com a reivindicação 25, 

caracterizado pelo fato de que a doença, distúrbio ou condição neurológica ou 

neurodegenerativa está associada ao processamento de APP alterado (por 

exemplo, níveis alterados de Aβ intersticial cerebral e carga de placa de Aβ 

aumentada) ou agregação de α-Syn. 

38. Método, de acordo com a reivindicação 23, 

caracterizado pelo fato de que a doença, distúrbio ou condição neurológica ou 

neurodegenerativa está associada ao acúmulo de Aβ. 

39. Método, de acordo com a reivindicação 23, 

caracterizado pelo fato de que a doença, distúrbio ou condição neurológica ou 

neurodegenerativa é a doença de Alzheimer (DA). 

40. Método, de acordo com a reivindicação 23, 

caracterizado pelo fato de que o agente modulador da via de autofagia 

lisossomal é um tratamento associado ao gene lisossomal que compreende uma 

variante de perda de função que compreende é selecionada a partir do grupo 

que consiste em: 

terapia de chaperona química (CCT),  
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terapia de reposição enzimática (TRE),  

terapia genética (GT),  

edição genética,  

transplante de células-tronco hematopoiéticas (HSCT),  

terapia de chaperona química (CCT),  

leitura de códon de parada através de fármacos,  

terapia de redução de substrato (SRT) e combinações dos 

mesmos. 

41. Método, de acordo com qualquer uma das 

reivindicações 1 ou 40, caracterizado pelo fato de que compreende ainda a 

suplementação por proteína lisossomal exógena por terapia de reposição 

enzimática (TRE), terapia genética (TG) ou terapia com células-tronco. 

42. Método, de acordo com a reivindicação 23, 

caracterizado pelo fato de que o agente modulador da via de autofagia 

lisossomal é um tratamento associado ao gene lisossomal que compreende uma 

variante de perda de função que compreende cisteamina, ciclodextrina ou 

Miglustate. 

43. Método, de acordo com a reivindicação 23, 

caracterizado pelo fato de que a agregação de Aβ, apoE, tau ou α-Syn é reduzida 

no sujeito ou a depuração de Aβ, apoE, tau ou α-Syn é melhorada em 

comparação com um sujeito não tratado. 

44. Método, de acordo com a reivindicação 23, 

caracterizado pelo fato de que o sujeito tem ou é suspeito de ter demência, 

doença de Alzheimer (DA), doença de Parkinson (DP), demência frontotemporal 

(FTD), doença de Creutzfeldt-Jakob, doença do neurônio motor, um distúrbio da 

poliglutamina, doença de Huntington, polineuropatia amiloide familiar (FAP), 

demência de corpos de Lewy ou atrofia de múltiplos sistemas. 

45. Método de detecção de pelo menos uma variante de 

perda de função de gene lisossomal em um sujeito caracterizado pelo fato de 

que compreende:  
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fornecer uma amostra biológica de um sujeito; e  

detectar a presença de um gene lisossomal 

compreendendo uma variante de perda de função,  

em que se pelo menos um gene lisossomal 

compreendendo uma variante de perda de função for detectado, o sujeito é 

determinado a ter ou estar em risco de uma doença, distúrbio ou condição 

neurológica ou neurodegenerativa associada à disfunção de processamento de 

APP.  

46. Método, de acordo com a reivindicação 45, 

caracterizado pelo fato de que compreende a administração de uma quantidade 

terapeuticamente eficaz de um agente modulador da via de autofagia-lisossomal, 

em que o agente modulador da via de autofagia lisossomal é um tratamento 

associado ao gene lisossomal compreendendo uma variante de perda de função 

detectada. 

47. Método, de acordo com a reivindicação 45, 

caracterizado pelo fato de que o pelo menos um gene lisossomal 

compreendendo uma variante de perda de função está associado a uma doença 

de armazenamento lisossomal (DAL). 

48. Método, de acordo com qualquer reivindicação 45, 

caracterizado pelo fato de que o sujeito é suspeito de ter ou estar em risco de ter 

uma doença, distúrbio ou condição neurológica ou neurodegenerativa associada 

à disfunção lisossomal. 

49. Método, de acordo com a reivindicação 45, 

caracterizado pelo fato de que o sujeito é ou é suspeito de ser heterozigoto para 

uma variante de perda de função do gene lisossomal ou um portador para uma 

doença de armazenamento lisossomal (DAL). 

50. Método, de acordo com a reivindicação 45, 

caracterizado pelo fato de que o gene lisossomal que compreende uma variante 

de perda de função é selecionado a partir do grupo que consiste em: CTNS, 

MAN2B1, MFSD8, GLB1, GALNS, NAGLU, CLN3, GNPTAB, SGSH, CLN8, 
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NPC1, TPP1, DNAJC5, MAN BA, PPT1, SMPD1, GAA, HGSNAT, GNS, CTSA, 

HEXB e combinações dos mesmos. 

51. Método, de acordo com a reivindicação 45, 

caracterizado pelo fato de que o pelo menos um gene lisossomal 

compreendendo uma variante de perda de função está associado a uma doença 

de armazenamento lisossomal (DAL) é selecionado a partir do grupo que 

consiste em: AGA, ARSA, ARSB, ASAH1, CLN2 (TPP1), CLN3, CLN5, CLN6, 

CLN8, CTNS, CTSA, CTSD, CTSK, FUCA1, GAA, GALC, GALNS, GLA, GLB1, 

GM2A, GNPTAB, GNPTG, GNS, GUSB, HEXA, HEXB, HGSNAT, HYAL1, IDS, 

IDUA, KCTD7, LAMP2, LIPA, MAN2B1, MAN BA, MCOLN1, MFSD8, NAGA, 

NAGLU, NEU1, NPC1, NPC2, PPT1, PSAP, SGSH, SLC17A5, SMPD1, SUMF1, 

CHIT1, ATP13A2, CTSF, DNAJC5, GRN e combinações dos mesmos. 

52. Método, de acordo com a reivindicação 45, 

caracterizado pelo fato de que o gene lisossomal que compreende uma variante 

de perda de função é selecionado a partir do grupo que consiste em: NEU1, 

NAGLU, GBA, GLB1, MAN BA, MAN2B1, HGSNAT, IDS, PPT1, GNS e 

combinações dos mesmos. 

53. Método, de acordo com a reivindicação 45, 

caracterizado pelo fato de que o gene lisossomal que compreende uma variante 

de perda de função é selecionado a partir do grupo que consiste em: GALC, ACD 

e combinações dos mesmos. 

54. Método, de acordo com a reivindicação 46, 

caracterizado pelo fato de que o agente modulador da via de autofagia 

lisossomal compreende terapia genética (TG), em que a TG aumenta ou melhora 

a atividade enzimática associada ao gene lisossomal que compreende uma 

variante de perda de função selecionada a partir do grupo que consiste em: AGA, 

ARSA, ARSB, ASAH1, CLN2 (TPP1), CLN3, CLN5, CLN6, CLN8, CTNS, CTSA, 

CTSD, CTSK, FUCA1, GAA, GALC, GALNS, GLA, GLB1, GM2A, GNPTAB, 

GNPTG, GNS, GUSB, HEXA, HEXB, HGSNAT, HYAL1, IDS, IDUA, KCTD7, 

LAMP2, LIPA, MAN2B1, MAN BA, MCOLN1, MFSD8, NAGA, NAGLU, NEU1, 
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NPC1, NPC2, PPT1, PSAP, SGSH, SLC17A5, SMPD1, SUMF1, CHIT1, 

ATP13A2, CTSF, DNAJC5, GRN e combinações dos mesmos. 

55. Método, de acordo com a reivindicação 45, 

caracterizado pelo fato de que o sujeito é tratado com um agente de modulação 

da via de autofagia lisossomal que modula a expressão de: AGA, ARSA, ARSB, 

ASAH1, CLN2 (TPP1), CLN3, CLN5, CLN6, CLN8, CTNS, CTSA, CTSD, CTSK, 

FUCA1, GAA, GALC, GALNS, GLA, GLB1, GM2A, GNPTAB, GNPTG, GNS, 

GUSB, HEXA, HEXB, HGSNAT, HYAL1, IDS, IDUA, KCTD7, LAMP2, LIPA, 

MAN2B1, MAN BA, MCOLN1, MFSD8, NAGA, NAGLU, NEU1, NPC1, NPC2, 

RRT1, PSAP, SGSH, SLC17A5, SMPD1, SUMF1, CHIT1, ATR13A2, CTSF, 

DNAJC5, GRN e combinações dos mesmos. 

56. Método, de acordo com a reivindicação 45, 

caracterizado pelo fato de que o sujeito é haploinsuficiente para ou tem uma 

variante heterozigótica em um gene lisossomal que compreende uma variante 

de perda de função selecionada a partir do grupo que consiste em: AGA, ARSA, 

ARSB, ASAH1, CLN2 (TPP1), CLN3, CLN5, CLN6, CLN8, CTNS, CTSA, CTSD, 

CTSK, FUCA1, GAA, GALC, GALNS, GLA, GLB1, GM2A, GNPTAB, GNPTG, 

GNS, GUSB, HEXA, HEXB, HGSNAT, HYAL1, IDS, IDUA, KCTD7, LAMP2, 

LIPA, MAN2B1, MAN BA, MCOLN1, MFSD8, NAGA, NAGLU, NEU1, NPC1, 

NPC2, PPT1, PSAP, SGSH, SLC17A5, SMPD1, SUMF1, CHIT1, ATP13A2, 

CTSF, DNAJC5, GRN e combinações dos mesmos. 

57. Método, de acordo com a reivindicação 45, 

caracterizado pelo fato de que o gene lisossomal compreendendo uma variante 

de perda de função é selecionado a partir de uma variante funcional rara em um 

gene responsável pelo metabolismo de sulfato de heparano (SH) a partir do 

grupo que consiste em: SGSH, NAGLU, HGSNAT, GNS e combinações dos 

mesmos. 

58. Método, de acordo com a reivindicação 45, 

caracterizado pelo fato de que a variante de perda de função é uma ou mais 
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variantes selecionadas a partir do grupo que consiste em uma deleção, uma 

substituição ou uma deleção do gene lisossomal. 

59. Método, de acordo com a reivindicação 45, 

caracterizado pelo fato de que a doença, distúrbio ou condição neurológica ou 

neurodegenerativa está associada à disfunção lisossomal. 

60. Método, de acordo com a reivindicação 45, 

caracterizado pelo fato de que a doença, distúrbio ou condição neurológica ou 

neurodegenerativa está associada ao processamento de APP alterado (por 

exemplo, níveis alterados de Aβ intersticial cerebral e carga de placa de Aβ 

aumentada) ou agregação de α-Syn.  

61. Método, de acordo com a reivindicação 45, 

caracterizado pelo fato de que a doença, distúrbio ou condição neurológica ou 

neurodegenerativa está associada ao acúmulo de Aβ. 

62. Método, de acordo com a reivindicação 45, 

caracterizado pelo fato de que a doença, distúrbio ou condição neurológica ou 

neurodegenerativa é a doença de Alzheimer (DA). 

63. Método, de acordo com a reivindicação 46, 

caracterizado pelo fato de que o agente modulador da via de autofagia 

lisossomal é um agente associado ao gene lisossomal que compreende uma 

variante de perda de função que compreende selecionada a partir do grupo que 

consiste em:  

terapia de chaperona química (CCT),  

terapia de reposição enzimática (TRE),  

terapia genética (GT),  

edição genética,  

transplante de células-tronco hematopoiéticas (HSCT),  

terapia de chaperona química (CCT),  

leitura de códon de parada através de fármacos,  

terapia de redução de substrato (SRT) e combinações dos 

mesmos. 
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64. Método, de acordo com qualquer uma das 

reivindicações 45 ou 62, caracterizado pelo fato de que compreende ainda a 

suplementação por proteína lisossomal exógena por terapia de reposição 

enzimática (TRE), terapia genética (TG) ou terapia com células-tronco. 

65. Método, de acordo com a reivindicação 46, 

caracterizado pelo fato de que o agente modulador da via de autofagia 

lisossomal é um agente associado ao gene lisossomal que compreende uma 

variante de perda de função selecionada a partir do grupo que consiste em 

cisteamina, ciclodextrina, Miglustate ou combinações dos mesmos.  

66. Método, de acordo com a reivindicação 45, 

caracterizado pelo fato de que a agregação de Aβ, apoE, tau ou α-Syn é reduzida 

no sujeito ou a depuração de Aβ, apoE, tau ou α-Syn é melhorada em 

comparação com um sujeito não tratado. 

67. Método, de acordo com a reivindicação 45, 

caracterizado pelo fato de que o sujeito tem ou é suspeito de ter demência, 

doença de Alzheimer (DA), doença de Parkinson (DP), demência frontotemporal 

(FTD), doença de Creutzfeldt-Jakob, doença do neurônio motor, um distúrbio da 

poliglutamina, doença de Huntington, polineuropatia amiloide familiar (FAP), 

demência de corpos de Lewy ou atrofia de múltiplos sistemas.  
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RESUMO 

“MÉTODOS DE DETECÇÃO, PREVENÇÃO, REVERSÃO 

E TRATAMENTO DE DOENÇAS NEUROLÓGICAS” 

Entre os vários aspectos da presente divulgação está o 

fornecimento de um método para detectar, prevenir, reverter, tratar ou retardar o 

início de uma doença neurológica (por exemplo, doenças neurológicas de início 

na idade adulta, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, demência 

frontotemporal). 
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