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Sumário 

Apesar dos recentes progressos no conhecimento dos mecanismos biológicos 

envolvidos na formação e desenvolvimento dos tumores cerebrais, estes 

doentes têm ainda um prognóstico muito reservado. Doentes com tumores 

cerebrais são, por norma, submetidos a terapêuticas agressivas que incluem 

neurocirurgia, radioterapia e quimioterapia adjuvante, no entanto, apresentam 

ainda uma taxa de sobrevida baixa, tornando-se urgente a disponibilidade de 

novas opções terapêuticas. Recentemente, nosso grupo descreveu uma nova 

anomalia genética num sub-grupo de meduloblastomas sob a forma de 

instabilidade de microssatélites (MSI), que foi também identificada pela nossa 

equipa em gliomas de alto grau. Tumores com MSI, têm uma susceptibilidade 

para acumular mutações em genes alvo, isto é, genes com regiões 

microssatélite na sua sequência reguladora ou codificante. Ao estudar em 

tumores cerebrais positivos para MSI, os genes alvo associados a outros tipos 

de tumores que possuem MSI, verificámos que o espectro de mutações 

encontradas em tumores cerebrais é distinto do descrito noutras neoplasias.  

Assim, este projecto tem como objectivo identificar novos genes e vias de 

carcinogénese associadas ao desenvolvimento de meduloblastomas e gliomas 

de alto grau com MSI. 

Com este intuíto, iremos inicialmente avaliar a presença de MSI em 

aproximadamente 200 tumores (100 meduloblastomas e 100 gliomas de alto 

grau), seguido da analise da expressão das proteínas do sistema de mismatch 

repair. Depois, através de uma abordagem bioinformática identificar novos 

genes alvo associados a MSI em meduloblastomas e em gliomas de alto grau, 

pesquisando in silico as plavras-chave - “Medulloblastoma”, “Brain 

development”, Cerebellum or cerebellar, “Neuron differentiation” or “Neuronal 

differentiation”,glioma or astrocytoma or glioblatoma or oligodendroglioma, “glial 

differentiation”, "receptor tyrosine kinase" or RTK, "neuronal stem cells", 

"subventricular zone", e astrocyte. Uma análise preliminar identificou cerca  743 

e 644 candidatos para meduloblastomas e gliomas, respectivamente. De 



seguida iremos realizar o screening destes genes em 10 meduloblastomas e 10 

gliomas de alto grau, previamente identificados com MSI. Para tal iremos 

utilizar uma nova metodologia de sequenciação, “next-generation end 

sequencing”, que permite avaliar a presença de mutações em centenas a 

milhares de genes numa única experiência. As novas alterações somáticas 

assim identificadas serão, em primeiro lugar, verificadas por sequenciação de 

Sanger, sendo posteriormente realizado o screening de toda a série, de forma 

a determinar a frequência e as correlações clinicopatológicas e/ou genómicas. 

Por fim, iremos validar os novos genes alvo identificados, utilizando o 

knockdown in vitro de três dos genes mais frequentemente mutados, seguido 

da avaliação da sua função biológica. Desta forma, o nosso objectivo é 

identificar novos genes envolvidos na carcinogénese de tumores cerebrais 

malignos, tornando-os prioritários para estudos funcionais pré-clínicos. 

 


