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A GENÉTICA E NEUROFISIOLOGIA DO AUTISMO 
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Autismo é um termo utilizado para descrever uma doença que faz com que os indivíduos 
portadores apresentem perda de contato com a realidade, o que acarreta uma grande dificuldade 
ou impossibilidade de comunicação. A prevalência do autismo situa-se entre 10 e 20 casos por 
cada 10.000 crianças, e tem aumentado desde a década de 1960. As perturbações do espectro 
autista são normalmente genéticas e multifatoriais, havendo uma incessante busca por 
marcadores biológicos para o Autismo. O objetivo principal desse trabalho é realizar uma revisão 
de literatura das Perturbações do Espectro Autista, principalmente relacionada às etiologias 
genéticas, epidemiologia, neurofisiologia e à perspectivação dos tratamentos futuros do 
Autismo. A metodologia consistirá em pesquisas bibliográficas dos últimos vinte anos (1994 - 
2014), dando enfoque para as descobertas dos últimos cinco anos (2009 - 2014). A base de dados 
principais de busca será todos os periódicos disponíveis no Portal da Capes (e disponíveis pela 
Universidade do Oeste Paulista), tais como alguns livros da especialidade. Como a etiologia do 
Autismo é complexa e, na maior parte dos casos, o mecanismo patológico subjacente é 
desconhecido, justifica-se, então, a busca pelas principais descobertas envolvendo a genética e a 
neurofisiologia da doença, para se trabalhar com as principais causas dessa patologia que tem se 
tornado cada vez menos rara.       Unoeste     
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Polimorfismos de base única (SNPs) presentes nos genes das citocinas podem influenciar na 
quantidade ou na qualidade das respectivas proteínas codificadas. Estudos têm sugerido, que a 
imunidade protetora ao Mycobacterium tuberculosis requer além das células Th1, células Th17, 
produtoras de Interleucina-17A (IL-17 A) a IL-17F. A região promotora do gene da IL17A possui 
diversos sítios para fatores de transcrição que possuem um papel importante na regulação da 
expressão da IL-17A. Apesar de diversos estudos terem avaliado o papel de polimorfismos neste 
gene, poucos têm associado sua importância com doenças infecciosas. Foi verificado que 
pacientes com tuberculose (TB) pulmonar que possuem o alelo A do gene IL17A (rs 7747909) 
apresentam maiores níveis de IL17A no final do tratamento anti-tuberculose quando comparados 
com níveis iniciais e que estes eram maiores do que os controles. O desenvolvimento da TB ativa 
depende de um complexo relacionamento entre o homem e o bacilo e é fundamental ressaltar 
que no Brasil 26,7% dos pacientes são tratados sem confirmação diagnóstica de TB pulmonar e 
extra-pulmonar, com base apenas no quadro clínico-radiológico. Desta forma, conduzir um estudo 
de associação genética do tipo caso-controle para avaliar o papel do polimorfismo IL17A 
(rs7747909) será de fundamental importância para melhor entender o diganóstico, a 
susceptibilidade e o desenvolvimento da TB.  Conduzir estudo de associação genética do tipo caso-
controle para avaliar o papel do polimorfismo IL17 (rs7747909) na tuberculose.  O estudo irá 
avaliar indivíduos normais (Grupo controle: n > 200 indivíduos), sem queixas clínicas e sem 
histórico de TB prévia, doadores de sangue do Núcleo de Hemoterapia de Presidente Prudente, e 
pacientes com tuberculose pulmonar ou extrapulmonar com sorologia negativa para HIV (Grupo 
tuberculose (TB): n > 200 indivíduos) atendidos no Ambulatório de Tissologia do Centro de Saúde 
Integrado de Presidente Prudente. Serão incluídos apenas os pacientes e controles que 
concordarem em participar do estudo, após o devido esclarecimento e assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Para melhor avaliar nosso objetivo será realizado o 
levantamento de dados dos prontuários, assim como um questionário, para coleta de dados 
epidemiológicos. Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (Protocolo: 
30890714.9.0000.5515) e será iniciado após a aprovação do mesmo. Paras as genotipagens serão 
colhidas amostras de 5 ml de sangue periférico em EDTA, dos grupos controle e TB, em um único 
momento e será realizada a extração do DNA de leucócitos utilizando-se o reagente DNAzol. Para 
a avaliação do polimorfismo IL17 (rs7747909) a genotipagem será realizada pela técnica de 
discriminação alélica baseada em emissão de fluorescência. Após a análise dos resultados, serão 
considerados significativos valores de p < 0,05.       Unoeste     
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Apesar do efeito protetor da resposta Th1 contra a tuberculose (TB), algumas citocinas, como o 
TNF-a, estão correlacionadas com a imunopatogenia da doença. O excesso de resposta 
inflamatória contra o Mycobacterium tuberculosis é antagonizado pelas citocinas anti-
inflamatórias como a IL-4, IL-10, TGF-ß e as células Tregs. Os níveis de TGF-ß aumentam na fase 
crônica da TB e iniciam processos anti-inflamatório e regenerativo, deta forma, desativa 
macrófagos, inibe a expressão e funcionamento de receptores para IFN-?, IL1-a e IL-2 e diminui a 
produção do TNF-a, além de aumentar a produção de citocinas do perfil Th2, como IL-10. Sabe-se 
que polimorfismos de base única (SNPs) presentes nos genes das citocinas podem influenciar na 
quantidade ou na qualidade das respectivas proteínas codificadas, entretanto poucos trabalhos 
têm avaliado a influência do gene TGF em doenças infecciosas. Foi verificado que pacientes com 
tuberculose (TB) pulmonar que possuem o genótipo CC do gene TGFB1 +29 apresentavam maiores 
níveis de TGF-ß quando comparados a indivíduos que possuíam o alelo T, e produziam mais TGF-ß 
no início do tratramento anti-TB em relação ao final da terapia. Desta forma, conduzir um estudo 
de associação genética do tipo caso-controle para avaliar o papel do polimorfismo TGFB1+29 será 
de fundamental importância para melhor entender o diganóstico, a susceptibilidade e o 
desenvolvimento da TB.  Conduzir estudo de associação genética do tipo caso-controle para 
avaliar o papel do polimorfismo TGFB1 +29 na tuberculose.  O estudo irá avaliar indivíduos 
normais (Grupo controle: n > 200 indivíduos), sem queixas clínicas e sem histórico de TB prévia, 
doadores de sangue do Núcleo de Hemoterapia de Presidente Prudente, e pacientes com 
tuberculose pulmonar ou extrapulmonar com sorologia negativa para HIV (Grupo tuberculose 
(TB): n > 200 indivíduos) atendidos no Ambulatório de Tissologia do Centro de Saúde Integrado de 
Presidente Prudente. Serão incluídos apenas os pacientes e controles que concordarem em 
participar do estudo, após o devido esclarecimento e assinatura do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido. Para melhor avaliar nosso objetivo será realizado o levantamento de dados dos 
prontuários, assim como um questionário, para coleta de dados epidemiológicos. Este projeto foi 
submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (Protocolo: 30364814.0.0000.5515) e será iniciado 
após a aprovação do mesmo. Paras as genotipagens serão colhidas amostras de 5 ml de sangue 
periférico em EDTA, dos grupos controle e TB, em um único momento e será realizada a extração 
do DNA de leucócitos utilizando-se o reagente DNAzol. Para a avaliação do polimorfismo TGFB1 
+29 a genotipagem será realizada pela técnica de discriminação alélica baseada em emissão de 
fluorescência. Após a análise dos resultados, serão considerados significativos valores de p < 
0,05.       Unoeste     
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       Esta pesquisa teve por objetivo avaliar culturas celulares de dois genótipos de cana-de-açúcar: 
SP 813250 e RB 845210, com vistas à identificação das melhores combinações entre material 
biológico e composições de meios de cultura, que assegurem uma elevada capacidade de 
manutenção no cultivo in vitro, com multiplicação celular mesmo após longos períodos. Meios de 
cultura preparados com sais de Murashige-Skoog foram acrescidos de ácido ascórbico, glicina, 
glutamina, ácido nicotínico, prolina, piridoxina, tiamina, ácido aspártico e arginina, além de 
sacarose, inositol e a auxina 2,4-D. As avaliações das taxas de crescimento e proliferação celulares 
foram realizadas através da mensuração do peso vivo das culturas após a manutenção por período 
de tempo determinado em meios com composições diferentes. Foi observado que a adição de 
substâncias antioxidantes aos meios está correlacionada com uma maior viabilidade e 
sobrevivência das culturas celulares e maior taxa de proliferação durante o cultivo in vitro.  PRPPG 
- UNOESTE 

 


