
 1

 

 

 

 
DÉCIMO QUARTO RELATÓRIO ANUAL DO PROJETO DE 

PESQUISA COLABORATIVA EM FIBRODISPLASIA 

OSSIFICANTE PROGRESSIVA (FOP) 

 

ABRIL 2005 

 

 

FREDERICK S. KAPLAN, M.D. 

DAVID L. GLASER, M.D. 

ROBERT J. PIGNOLO, M.D., PH.D. 

EILEEN M. SHORE, PH.D. 

 



 2

Há alguns anos atrás, enquanto escalava montanhas no Alaska, um de nós foi até a borda 

de uma delas, onde havia uma vista maravilhosa do maior pico de todos – ou pelo menos 

do que parecia ser o maior.  Foi apenas escalando mais um pouco que foi possível 

perceber que aquele cume era apenas mais um dos muitos picos menores que 

obscureciam o verdadeiro grande cume que estava profundamente cercado por nuvens.  

Da mesma forma ocorre com as pesquisas sobre a FOP. Aquilo que no inicio se parecia 

com uma enorme montanha era na verdade um dos pequenos picos de uma cadeia 

formidável de  montanhas de altura inescrutável. 

 

Algum dia, nascerá uma criança com FOP e tudo a respeito desta aterrorizante cadeia de 

montanhas da FOP será conhecido – sua base genética, sua origem molecular, a natureza 

de seus caminhos , a identidade de suas células receptoras e seus alvos ao longo do 

caminho, os medicamentos para prevenir a doença e os tratamentos para cura-la.  Este dia 

ainda não chegou, mas a viagem e a escalada na direção ao verdadeiro pico continua, 

desimpedida e sem interrupções. 

 

Nossa viagem através dos anos nos trouxe grandes perspectivas e aprendemos muito a 

respeito desta cadeia maciça de montanhas chamada FOP.  Nós estamos bem acima da 

base das montanhas, onde instrumentos científicos e um bom senso de alpinismo nos 

dizem por onde ir a seguir, mas precisamos ser  humildes, vigilantes e alertas. Apesar de 

confiarmos cada vez mais nas pistas que temos a nível celular e molecular, não podemos 

jamais ignorar o panorama maior ou a perspectiva que ganhamos em nossa escalada.  Se 

há um tema para o nosso relatório deste ano, ele é que “nenhuma pista é tão pequena que 

deva ser ignorada – nem o formato das nuvens; nem o som do vento; nem mesmo um 

sussurro de um companheiro viajante da FOP – ou um pequeno ratinho.” 
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O Relatório Anual deste ano deveria ser intitulado “De Homens e de Ratos” (não no 

contexto usado pelo novelista John Steinbeck), mas no contexto menos fictício de 

cientistas e médicos trabalhando com a FOP – uma vez que duas descobertas importantes 

sobre a FOP foram feitas em 2004 – uma em um rato e uma em um homem.  Uma das 

descobertas veio de um paciente especial com FOP, um homem que recebeu um 

transplante de medula óssea por apresentar uma doença que nada tinha a ver com a FOP.  

O seguimento deste paciente em longo prazo nos ensinou durante uma hora de consulta 

mais sobre a FOP do que um quarto de século de experiências poderia nos ter revelado.  

A segunda descoberta, também inesperada, ocorreu do outro lado da porta do consultório 

– em um pequeno rato transgênico – desenvolvido por neurocientistas que estavam 

estudando o papel das proteínas osteomorfogênicas (BMPs) no desenvolvimento do 

cérebro. O rato transgênico, desenvolvido para produzir grandes quantidades de BMP4 

em seu sistema nervoso, surpreendentemente desenvolveu ossificações heterotópicas.  

Porém, o fato mais interessante de todos foi que esta formação óssea apresentada pelo 

rato era progressiva, e seguia um padrão diferente daquele que é visto em pacientes com 

FOP. Mas o importante é que seguia um padrão. 

Nota: as proteínas osteomorfogênicas, são proteínas produzidas pelo corpo, que induzem 

à formação de ossos a partir de uma cartilagem (um molde de tecido mais mole que o 

osso) 

 

Sir William Osler, um dos mais famosos médicos do século 19 disse, “Consultórios são 

laboratórios – laboratórios da melhor qualidade.”  Apesar de descobertas muito 

importantes terem sido feitas a nível molecular e celular durante o último ano, os dados 

mais relevantes que obtivemos vieram de observações clínicas – os dados clínicos do 

paciente e os dados clínicos do rato, e você irá ouvir mais a respeito deles neste relatório 

e em relatórios que virão. 
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O relatório anual é a nossa chance de contar a vocês o que temos feito durante o ano, o 

que descobrimos algumas vezes por acidente, algumas vezes com planejamento, o que 

temos pensado, que experiências temos feito, quais os experimentos que tiveram sucesso, 

quais não tiveram, que desvios nós tomamos, que minas de ouro encontramos e em que 

ruas sem saída nós entramos - o que esperamos encontrar e o que efetivamente 

encontramos e que jamais esperávamos encontrar, pois ninguém jamais trilhou estes 

caminhos antes.  Contaremos a você o que costumávamos pensar e o que os novos dados 

que temos nos fazem pensar agora – o que fizemos no último ano e o que planejamos 

fazer no ano que vem.   

 

Para manter este relatório agradável, informativo, interessante e de um tamanho e 

magnitude que o torne possível de ser traduzido prontamente para sete ou mais idiomas 

de uma maneira rápida, estamos experimentando o uso de uma nova e reduzida versão do 

relatório anual neste ano.  Esperamos que haja tanta informação neste relatório como 

havia anteriormente, mas ele será mais compacto, como se fosse um jornal com 

manchetes sobre a FOP.  Estamos sempre tentando imaginar e criar novas formas de 

levar informações a vocês –  no Guia para famílias e pacientes FOP, na versão 

atualizada do Guia de tratamento da FOP, no jornal FOP Connection, e em boletins que 

escrevemos de tempos em tempos no site da IFOPA. Como disse um cientista, “Um 

melhor tratamento medico depende de um caminho ininterrupto que vai de criar 

conhecimento, dissemina-lo e aplica-lo”  

Destaques importantes da pesquisa sobre a FOP durante 2004 incluem as seguintes 

descobertas e percepções: 

1. Avaliação de um paciente FOP que recebeu um transplante de medula óssea há 

vários anos atrás, para uma doença não relacionada com a FOP revela que o 

sistema imunológico é um gatilho sensível, mas não um gatilho especifico para os 

surtos de FOP. 
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2. Ratos transgênicos desenvolvidos para produzir maiores quantidades de BMP4 no 

sistema nervoso desenvolvem ossificação heterotópica progressiva.  Há 

entretanto, uma grande quantidade de diferenças entre os graus de ossificação 

heterotópica progressiva, mesmo entre ratos geneticamente similares. (Estes ratos, 

descobertos pelo Dr. Lixin Kan da Universidade Northwestern, foram 

afetuosamente chamados de “OS RATOS FOPPY”. Este nome foi dado a eles por 

Louise Wedderburn , um membro da IFOPA de Rosehearty, Escócia). 

3. O estimulo para a ossificação heterotópica nos pacientes FOP pode não ser 

simplesmente o resultado do envio de uma quantidade aumentada de BMP4 aos 

tecidos como ocorre nos ratos FOPPY. O que parece ocorrer são problemas no 

tráfego da BMP4 através da membrana celular e estes problemas causam sinais 

inadequados aos dos receptores de BMP4. Como conseqüência, ocorre uma 

“super atividade” da BMP4 e seus mecanismos (ou seja, se as moléculas de 

BMP4 não se moverem através da célula da maneira correta, elas irão produzir 

um sinal anormal e dirão à célula para fazer coisas erradas). 

4. Um “velocímetro molecular” foi descoberto para medir a atividade dos 

mecanismos da BMP4 (a série de eventos moleculares que ocorrem dentro da 

célula quando ela recebe uma mensagem para produzir osso e que têm como 

conseqüência a formação do mesmo) na FOP e nas células controle. 

5. Apesar de a BMP4 ser amplamente distribuída para a maioria dos tecidos do 

corpo, apenas um pequeno numero de tipos de células parece ser sensível à 

atividade cronicamente aumentada do mecanismo sinalizador das BMP4. 

6. Nós adicionamos uma nova família multigeracional à análise de associações de 

todo o genoma na FOP. Isto faz com que o numero total de famílias 

multigeracionais em todo o mundo seja atualmente de 11. Para as pesquisas, 

destas 11, 4 famílias são “vitais” e 7 são “famílias suporte”. Utilizando os dados 
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obtidos desta nova família, conseguimos diminuir ainda mais o intervalo de 

associações para o gene FOP nos cromossomos humanos.  

7. Células aderentes do sangue periférico de pacientes FOP são capazes de formar 

osso in vivo e são derivadas da medula óssea. 

8. Promotores induzíveis (botões moleculares de liga-desliga) foram desenvolvidos 

para o uso em estudos pré-clinicos da terapia genética com a noggin para o 

tratamento da FOP.  

 

Além dos projetos-piloto e dos contínuos estudos de longo prazo, os esforços da 

pesquisas em 2005 irão incluir: 

1. Estudo dos mecanismos de ossificação heterotópica nos ratos “FOPPY”. 

2. Uso dos ratos “FOPPY” para determinar a eficácia das drogas disponíveis para 

diminuir a progressão das ossificações heterotópicas. 

3. Estudo do papel do sistema imunológico no desencadeamento dos “flare-ups” 

(surtos) de FOP. 

4. Caracterização molecular avançada das anormalidades no tráfego e sinalização do 

receptor de BMP4 nas células FOP para que seja possível identificar o defeito 

molecular de base presente na FOP. 

5. Exploração de um inibidor de captadores de sinal – abordagens para bloquear a 

sinalização das BMP4 nas células FOP. 
6. Mapeamento de alta resolução do lócus do gene da FOP usando os dados do 

estudo de associações de todo o genoma (em inglês “genome-wide linkage 
analysis”).  Este estudo consiste na tentativa de encontrar o local do cromossomo 
em que o gene da FOP está localizado através do traçado dos padrões de herança 
do DNA (do genitor afetado ao filho afetado ou não afetado) e dos loci dos genes 
candidatos oriundos das famílias multigeracionais. (“lócus” é o local em que está 
localizado um gene no cromossomo e “loci” é o plural desta palavra) 

7. Caracterização avançada das células aderentes derivadas do sangue e seu papel na 

ossificação heterotópica. 
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8. Estudos pré-clinicos para a terapia genética com noggin utilizando promotores 

induzíveis. 

 

Apesar da missão das pesquisas sobre a FOP ser clara, os projetos de pesquisa e as 

descobertas não o fim desta jornada. Elas são na verdade parte da difícil escalada que 

terminará com a cura para a FOP. 

 

O Relatório Anual deste ano será dividido em nove sessões maiores que organizam de 

forma clara e destacam a grande quantidade de trabalho e atividade do núcleo de 

pesquisas sobre FOP e seus laboratórios colaboradores.  Estas sessões são: 

 
I. Genes 

II. Mecanismos 

III. Células 

IV. Modelos 

V. Gatilhos 

VI. Tratamentos 

VII. Apresentações, Encontros, Relatórios e Publicações 

VIII. O seu Laboratório FOP 

IX. Agradecimentos 

Esperamos que vocês achem este relatório anual interessante e envolvente, e que ele lhes 

traga esperança.  Esta é a atitude com a qual nós desenvolvemos os nossos trabalhos 

todos os dias.  Vocês estiveram conosco em todos os passos desta jornada e nós queremos 

compartilhar com vocês o que descobrimos, o que vimos e o que aprendemos.  No final 

vocês – os pacientes – serão os beneficiados com este trabalho. X 
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I. GENES 

A identificação do gene que (quando sofre mutação) causa a FOP, será a chave para o 

entendimento da FOP e de muitas outras doenças que afetam o desenvolvimento do 

esqueleto. As mutações responsáveis pela maior parte das doenças genéticas são 

identificadas utilizando-se o seguimento dos padrões de herança de peças especificas do 

DNA  (chamadas marcadores) através do estudo de grandes famílias multigeracionais.   

 

Análise das associações de todo o genoma 

Durante vários anos, nós enfatizamos a importância da análise das associações do 

genoma completo para a identificação e localização do gene da FOP. Uma explicação 

detalhada dos princípios desta análise pode ser encontrada no 13o Relatório Anual no site: 

www.ifopa.org. 
 
 

Resumidamente, uma análise das associações de todo o genoma é uma ferramenta 

cientifica que permite correlaciona as características clínicas de uma doença (como a 

FOP) com marcadores moleculares e genéticos específicos que são herdados juntamente 

com o gene danificado de interesse através das múltiplas gerações de uma família. A 

partir daí as informações obtidas de várias destas famílias são comparadas, de forma que 

seja possível estreitar o espaço no cromossomo no qual provavelmente se encontra o gene 

em questão. 

Apesar dos aspectos moleculares desta análise freqüentemente receberem maior atenção, 

os aspectos clínicos são igualmente importantes. Médicos que estão bem familiarizados 

com a FOP devem examinar cuidadosamente cada membro de uma família 

multigeracional de forma que possam definir exatamente quem tem e quem não tem a 
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doença. Além disso, é importante que eles possam determinar a gravidade da FOP entre 

as pessoas afetadas.  Estes cuidados podem parecer triviais, mas é provavelmente a parte 

mais traiçoeira de toda a avaliação –  e estes dados são tão críticos quanto a análise 

molecular. Se apenas um membro de uma família multigeracional for diagnosticado 

incorretamente como portador de FOP ou como não portados (uma vez que muitas vezes 

os sintomas podem ser extremamente discretos em doentes muito jovens – como dedos 

grandes dos pés apresentando uma má-formação mínima e nenhum outro sinal da FOP), a 

integridade de toda a análise de associações do genoma será colocada em risco.  Por este 

motivo, esforços clínicos bem coordenados são críticos na avaliação de cada membro de 

uma família multigeracional, bem como a obtenção de amostras de DNA para a análise 

genética e molecular.  

 

Famílias multigeracionais & Estudos para a Localização do gene da FOP 

Existem atualmente quatro famílias multigeracionais “vitais” que têm um papel crítico no 

mapeamento do gene da FOP, e sete famílias multigeracionais adicionais que apóiam a 

busca deste gene.  Todas as 11 famílias são importantes para as pesquisas da FOP.  

Entretanto, em termos de pesquisa, a família FOP “de ouro” seria aquela que tenha 

múltiplos pacientes com FOP e também irmãos não afetados, presentes em três a quatro 

gerações. Até o momento, nenhuma família deste tipo foi encontrada.  Apesar de ser 

possível encontrar uma família assim, as chances de isto ocorrer são relativamente 

pequenas. Com uma família deste tipo, poderíamos localizar o gene da FOP sem 

necessitar de mais nenhuma outra família.   

 

A décima primeira família FOP multigeracional foi encontrada no ano passado na Coréia 

do Sul. Todos os pacientes foram examinados, seu DNA foi obtido para a análise de 
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associações e uma análise de associações de todo o genoma foi efetuada.  Os dados desta 

nova família nos permitiram estreitar o espaço no qual está localizado o gene da FOP 

(lócus), mas é preciso dizer que este espaço ainda é relativamente grande – por volta de 

metade de apenas um porcento de todo o genoma humano.  Imagine uma Estrada de 3000 

milhas se estendendo de costa a costa dos Estados Unidos representando todo o genoma 

humano.  Há dois anos atrás, nós estreitamos a localização do gene da FOP para 100 

milhas; no ano passado para 60 milhas, e este ano para 30 milhas. Nós ainda precisamos 

encontrar a rua, a casa, o cômodo e o armário no qual está escondido o gene da FOP. 

Entretanto, é preciso dizer que 30 milhas já é bem melhor que 3000 milhas.  Nós ainda 

temos várias milhas a percorrer.   

 

No presente momento, uma análise de associações de todo o genoma está sendo 

desenvolvida em larga escala na Universidade da Pensilvânia e na Universidade de 

Oxford em um projeto colaborativo de pesquisa.  Famílias multigeracionais adicionais 

serão extremamente importantes neste esforço de pesquisa. Programas piloto de 

recrutamento estão sendo desenvolvidos na Índia, Brasil, e Bangladesh para que 

encontremos estas famílias.X 
 
 

Análise do gene candidato 

Genes candidatos são aqueles que, caso sofram mutação, poderiam plausivelmente causar 

uma doença genética.  Durante o ano passado, nós continuamos a procurar por genes 

candidatos para a FOP dentro das regiões do cromossomo que foram estreitadas pelos 

estudos de associação e também dentro dos caminhos funcionais destes genes (outros 

genes que envolvem o mecanismo de ação dos genes anteriores). Os genes candidatos 

incluem os genes envolvidos no mecanismo de sinalização da a ação das proteínas 

osteomorfogênicas, genes que controlam o desenvolvimento do esqueleto, bem como 

genes envolvidos na atividade regulatória dos sistemas imunológicos natural (que nasce 
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com o indivíduo) ou adaptativo.   Através dos nossos esforços de sequenciamento 

dirigido do DNA, excluímos vários genes candidatos promissores, mas continuamos a 

avaliar anualmente vários outros novos genes na procura do verdadeiro gene FOP. 

Apesar do sequenciamento dirigido do DNA para genes candidatos promissores ser 

trabalhoso, é essencial não deixarmos nenhum potencial gene FOP sem investigação.   

Este nosso trabalho é patrocinado pela Sociedade FOP Whitney Weldon – Stephen Roach 

e pelos Fundos da Família Weldon.  
 

 
Doença dos ossos em cera de vela derretida 

 
O poder da análise de associações do genoma e da procura do gene candidato é 

exemplificado por uma descoberta excitante feita no ano passado por colegas da Bélgica.  

A Melorreostose (palavra que literalmente significa “doença dos ossos em cera de vela 

derretida”), é uma doença infantil rara que afeta o esqueleto e os tecidos moles, 

especialmente dos membros. A Melorreostose é caracterizada pela formação de novos 

ossos – a parte externa dos ossos longos têm o aspecto de cera de vela derretida. As 

lesões são geralmente assimétricas e podem envolver apenas um ou vários membros.  

Costumam ser acompanhadas de enrijecimento dos tecidos moles adjacentes, associado a 

contraturas articulares, atrofia muscular, inchaço de tecidos moles e dor. 

 

A utilização das técnicas normais de análise de associações do genoma (idênticas às 

técnicas que estamos usando para localizar o gene da FOP) em três grandes famílias 

multigeracionais (nós não temos famílias FOP tão grandes e informativas), investigadores 

da Bélgica se aproximaram da localização do gene da melorreostose, acreditando que ele 

se encontra em um pequeno intervalo em um cromossomo humano. Este estudo foi 
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tremendamente impulsionado por um paciente que apresentava adicionalmente uma 

ruptura em um dos cromossomos e este fato fez com que os cientistas pudessem apontar a 

localização do gene da melorreostose.  Então, utilizando a abordagem do gene candidato 

no intervalo de associações que abrange a região da ruptura, os investigadores 

descobriram o gene da melorreostose.   

 

O gene candidato mais promissor no intervalo de associações era um gene que faz parte 

do mecanismo de sinalização da BMP chamado SANE (Smad1 Antagonist Effector) que 

era também um gene candidato para a FOP.  Na verdade, o trabalho que associou o 

SANE com o mecanismo de sinalização da BMP (muito antes de este gene ser descoberto 

como sendo o gene da melorreostose) foi desenvolvido pelo Dr. Hui-Chuan Huang e pelo 

Dr. Peter Klein na Escola de Medicina da Universidade da Pensilvânia e foi financiado 

pelo Centro de Pesquisas sobre FOP & Doenças Relacionadas!  Apesar do gene SANE 

(também chamado MAN1 ou LEMD3) não ser o gene da FOP, ele é o gene da 

melorreostose.  A descoberta do gene da melorreostose destaca o modo como as 

pesquisas sobre a FOP têm fornecido informações fundamentais para doença ósseas 

relacionadas. Os cientistas podem agora desenvolver um modelo animal para a 

melorreostose utilizando o conhecimento obtido a respeito das mutações no gene SANE.  

Com este modelo animal, o teste de drogas para o tratamento da melorreostose será 

intensamente acelerado. A descoberta do gene da melorreostose, um gene que faz parte 

do mecanismo de sinalização da BMP, mais uma vez demonstra a poderosa conexão 

entre esta parte das pesquisas e a parte que busca conhecimento básico e a utilização 
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deste conhecimento para o desenvolvimento de terapias avançadas e efetivas que irão 

ajudar a outros.  

 

 

II. MECANISMOS (CAMINHOS) 

O mecanismo (caminho) de sinalização da BMP4 

O estabelecimento de um tratamento efetivo para a FOP irá resultar da identificação tanto 

da mutação genética quanto dos mecanismos (caminhos) defeituosos da sinalização da 

BMP4 que causa a FOP.  Para a FOP, linhagens de famílias são escassas. Sendo assim, a 

associação genética e a reprodução da localização do gene são difíceis. Uma abordagem 

complementar para a identificação da causa primária da FOP envolve estratégias para 

identificar o mecanismo molecular defeituoso nas células FOP, e a partir daí traçar o 

caminho para o gene que apresenta o defeito. Constatamos que o mecanismo de 

sinalização da BMP4 está profundamente desregulado nas células de pacientes com FOP 

e que este fato tem um importante papel na patogênese da ossificação heterotópica da 

FOP.   

 

No ano passado, nós alcançamos um conhecimento considerável a respeito do mecanismo 

de sinalização da BMP4 nas células normais e nas células FOP, e para aqueles que 

estiverem interessados, nós recomendamos os seguintes capítulos do 13o Relatório Anual, 

que pode ser consultado no site da IFOPA (www.ifopa.org): 

1. O que é um morfogene?   

2. Circuitos de Feedback negativo auto-regulável  

3. Alteração da regulagem dos circuitos de feedback negativo auto-reguláveis nas 

células FOP 

4. Alteração da regulagem dos mecanismos que envolvem a  BMP4 na FOP 
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5. Níveis elevados de receptores de BMP na superfície celular 

6. Congestionamentos do receptor de BMP na membrana celular 

7. Quem são os guardas de trânsito das BMP na membrana celular e qual o seu papel 

na sinalização da BMP? 

8. Qual o caminho para atingirmos nosso objetivo?    

 

FOP:  A célula linfoblastóide como um sistema de modelo útil 

A maior parte dos nossos estudos sobre o mecanismo de sinalização da BMP4 foi feita 

com linfócitos derivados do sangue de pacientes com FOP - células linfoblastóides (Nota: 

linfoblastos são células que irão se diferenciar para dar origem aos linfócitos, que são os 

glóbulos brancos (defesa do nosso corpo)), em comparação com células linfoblastóides 

de indivíduos normais (controle). Apesar dos linfócitos estarem envolvidos na patologia 

das lesões recentes de FOP e estarem disponíveis para estudo de uma forma rápida e 

segura, seu papel como agentes causadores da doença ainda permanece incerto. Ainda 

assim, a célula linfoblastóide é um sistema de modelo útil para a investigação do 

mecanismo da BMP4 nos pacientes com FOP.  

 

FOP: O carro desenfreado 

Metáforas têm o enorme poder de explicar idéias complexas, especialmente na ciência, e 

poderá ser útil para nos ajudar a resumir vários anos de investigação laboratorial sobre os 

mecanismos de sinalização das BMP4 nas células FOP. Utilizaremos aqui uma metáfora 

bem apropriada – a do carro desenfreado. Apertem os cintos! 

 

Imagine primeiro, que um linfócito normal seja como um carro funcionando bem (no 

caso um linfócito que apresenta mecanismos de sinalização de BMP4 normais). Por outro 

lado, um linfócito de uma pessoa com FOP deverá ser imaginado como um carro sem 

freio (no qual o mecanismo regulatório da sinalização das BMP4 está alterado). No carro 
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normal, o pedal do acelerador é pressionado de acordo com a necessidade e um 

interruptor que conecta o pedal do acelerador ao pedal do freio limita a velocidade 

máxima que o carro pode atingir (controle de feedback negativo). No carro da FOP, o 

pedal do acelerador está “travado” na velocidade máxima (BMP4 aumentada), e o 

interruptor entre o pedal do acelerador e o freio está desconectado (perda do controle de 

feedback negativo no mecanismo de sinalização da BMP4). 

No carro normal, o freio de emergência (que no caso da FOP seriam a Noggin e a  

Gremlin), é acionado quando o pedal do acelerador é pressionado até o fim. No carro da 

FOP, o acionamento do freio de emergência falha quando o pedal do acelerador é 

pressionado até o fim (secreção insuficiente de antagonistas da BMP4 em resposta a um 

sinal da mesma).  Para piorar a situação, o motorista do carro FOP não consegue ver a 

estrada pois existe uma mascara escura que impossibilita parcialmente a visão em seu 

pára-brisa (falha das células FOP em perceber as concentrações de BMP4 em seu 

ambiente). Desta forma, torna-se impossível dirigir de forma segura no carro da FOP.   

 

O computador de bordo (a capacidade da célula de monitorar sua própria atividade) 

informa ao motorista do carro normal que os oito cilindros do motor (os receptores de 

BMP) estão funcionando normalmente. No carro FOP porém, o computador de bordo 

surpreendentemente informa ao motorista que ele tem 48 cilindros funcionais (um 

aumento de seis vezes na quantidade de receptores de BMP nas células FOP).  Como 

resultado, o carro FOP não está apenas indo a uma velocidade incontrolável, mas também 

começa a sair da Estrada em direção a um barranco (mecanismo de sinalização 

aumentada e inapropriada nas células FOP).   

 

Em completo desespero, o motorista do carro FOP tenta colocar o carro em ponto morto 

mas não consegue (falha em regular e internalizar os receptores BMP super ativos na 

presença da BMP4), e o motor continua a funcionar desenfreadamente (fosforilação 
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indiscriminada do receptor na ausência de ligação da BMP ao mesmo).  Em um esforço 

final para desligar a chave de ignição (a chave do esqueleto), o motorista do carro da FOP 

descobre que a chave está emperrada na fechadura de ignição e que os disjuntores de 

circuito elétrico do carro não são acessíveis (atualmente nós sabemos um pouco sobre a 

existência de moléculas associadas ao receptor que estão imediatamente acima ou abaixo 

dos receptores de BMP na FOP e que controlam as células).  O carro continua a correr 

velozmente em direção a um barranco (injúria da célula muscular), e finalmente capota e 

explode (morte da célula muscular e conseqüente edema (inchaço)).   

 

Um extintor de incêndio (predinisona) é usado imediatamente para diminuir as chamas e 

a equipe local de resgate e salvamento (o sistema imunológico e reparador do corpo) 

aparece imediatamente no local do acidente (formando tecido cicatricial e osso).  Assim 

que a cena do acidente é controlada e as chamas são extintas, partes dos escombros 

(restos do acidente) são levadas a um centro de pesquisas (o laboratório) e os estágios do 

acidente são reconstruídos.   As partes do carro são estudadas (em nosso caso o genoma 

humano) para que sejam identificadas quais delas poderiam ter causado o acidente caso 

estivessem danificadas.  Estudando o carro em um laboratório de estudo de acidentes de 

automóveis (o laboratório FOP no qual o mecanismo de sinalização da BMP é examinado 

nas células linfoblastóides), a parte danificada (proteína codificada pelo gene mutado que 

está danificada ou insuficiente) que leva ao acidente catastrófico (“flare-up”) será 

eventualmente identificada. 

 

Apesar da metáfora do carro sem freio poder ser utilizada apenas até um certo ponto, ela 

nos fornece uma perspectiva para o entendimento do estudo que precisamos fazer de 

todos os sistemas integrados para poder decifrar e entender o funcionamento complexo 

do mecanismo desregulado da sinalização das BMP4 nas células FOP. Esta metáfora 

também ilustra a forma como uma complexa série de eventos pode se auto-ampliar e 
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acarretar resultados catastróficos quando chaves críticas de feedback negativo estão 

quebradas e quando os sistemas de backup (reserva) estão geneticamente desabilitados. 

No presente momento, estamos tentando decifrar o arsenal de componentes  desregulados 

do mecanismo de sinalização da BMP4 nas células FOP para poder identificar o 

componente específico (proteína) que é controlado por um gene mestre que leva o carro 

sem freio ao seu perigoso e fatal destino. 

Um Velocimetro para Monitorar o Carro Desenfreado da FOP  

Se as células FOP são como carros sem freio - autônomos, independentes, e que não 

respondem aos mecanismos normais de controle de feedback (que funcionam em células 

normais), seria então interessante ter um simples leitor de velocidade ou velocímetro para 

medir a direção e a magnitude da corrida fatal. Além disso, este velocimetro seria útil 

para medir as respostas a novos tratamentos que são investigados inicialmente a nível 

celular. Este ano, Jennifer Fiori, uma estudante graduada no laboratório FOP, descobriu 

um indicador confiável ou “velocimetro molecular” do mecanismo de sinalização da 

BMP4 nas células FOP. Este “velocimetro” consiste de dois genes chamados ID1 e ID3 

que funcionam como um sistema precoce de resposta à atividade da BMP.  Jenniffer nos 

mostrou que o sistema ID fornece uma leitura relevante, confiável e robusta do 

mecanismo de atividade da BMP4 nas células linfoblastóides controle e nas células 

linfoblastóides da FOP. Esta descoberta é muito importante pois nos fornece um meio de 

monitorar a manipulação experimental e terapêutica dos caminhos de sinalização da 

BMP4 nas células FOP e nas células controle (Nota: células controle são células normais, 

que são usadas em estudos para comparação). 

 
Presente e Futuro das Pesquisas para o Entendimento do Problema Primário de 

Fabricação do Carro Desenfreado da FOP  

Nossa hipótese atual é que a atividade desregulada do receptor da BMP e do tráfego de 

substâncias através deste receptor possui um papel fundamental na patogênese (forma 
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como a doença se desenvolve) da FOP.  Nosso objetivo é identificar a alteração 

específica no mecanismo de sinalização da BMP4 presente nas células FOP que tem 

como conseqüência a sinalização desregulada.  Nossos objetivos específicos são: 

1. Caracterizar os mecanismos de captação de sinal que são ativados pela sinalização 

abundante aos receptores de BMP nas células FOP. 

2. Determinar o mecanismo que acarreta a abundância de receptores de BMP na 

superfície das células FOP. 

3. Examinar as proteínas associadas ao receptor que interagem de diferentes formas  

com os receptores de BMP nas células FOP e nas células controle e avaliar o 

papel potencial destas proteínas na internalização do receptor. 

4. Determinar se a sinalização do receptor de BMP nas células FOP é mediada pela 

BMP4 ou se é independente dela. 

 

Uma análise da patologia molecular da abundância de receptores de BMP na superfície 

das células FOP (porque o “motor” do carro da FOP tem seis vezes mais cilindros que o 

motor de carros normais) irá fornecer conhecimento crítico a respeito dos mecanismos 

moleculares que norteiam os eventos iniciais na patogênese da FOP.  Estes estudos nos 

ajudarão a alcançar o nosso antigo objetivo de elucidar os mecanismos básicos da 

indução à formação normal e da formação desordenada de ossos na FOP.  

  

O laboratório FOP apresentou novos achados importantes sobre este assunto no recente 

encontro anual da American Society for Bone & Mineral Research (Sociedade 

Americana para a Pesquisa de Ossos e Minerais). Um artigo científico descrevendo este 

trabalho foi aceito para publicação na revista Journal of Bone & Mineral Research.  

Este trabalho vem sendo patrocinado por The Roemex, Grampian and Allison Weiss 

Fellowships e pelo National Institutes of Health (as pessoas dos Estados Unidos).  
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O Fundo de Pesquisas do National Institutes of Health (NIH) para a Investigação do 

mecanismo desregulado de sinalização da BMP4 nas células FOP 

No ano passado o laboratório FOP recebeu boas notícias vindas do NIH, quando fomos 

informados que um fundo competitivo de quarto anos havia sido financiado para a 

expansão dos estudos a respeito do mecanismo de sinalização desregulada da BMP-4 nas 

células FOP.  O Comitê de Revisão do NIH percebeu que as conquistas científicas do 

laboratório FOP são importantes e que há uma chance grande de que nosso laboratório 

venha a produzir informações adicionais valiosas sobre a patologia molecular da FOP e 

de outras doenças relacionadas. Estamos todos extremamente agradecidos pela doação 

deste fundo de pesquisas tão importante. 
 

Examinando a Atividade de Milhares de Genes ao Mesmo Tempo 

 
Durante os últimos anos, o exame conjunto da atividade de milhares de genes e as 

análises computadorizadas em alta velocidade de dados comparativos do genoma 

tornaram possível a comparação dos padrões de expressão de milhares de genes nas 

células FOP versus os genes das células controle.  Esta continua sendo uma abordagem 

extremamente importante para decifrar o diagrama de conexões das células FOP, que é 

essencialmente o computador de bordo do nosso carro desenfreado da FOP.  Neste tipo 

de exame da atividade dos genes já existem problemas tecnológicos. O problema está na 

enorme quantidade de dados para serem analisados uma vez que cada experimento gera 

centenas de milhares de informações individuais. 

 

Durante o ano de 2004, a Dra. Gisela Melcon, uma colega com pós-doutorado em 

experimentos de análise conjunta da atividade de vários genes juntou-se ao nosso 



 20

laboratório. A Dra. Melcon descobriu a expressão de vários  conjuntos de genes que 

parecem curiosamente diferentes nas células FOP quando comparadas às células  

controle.  

Nota: a expressão de um gene é a forma como ele se manifesta em nosso corpo, o que ele 

causa e em que intensidade.  

Ainda é muito cedo para determinar exatamente o que estas composições diferentes na 

expressão dos conjuntos de genes examinados significam, mas elas podem nos fornecer 

pistas a respeito das diferenças funcionais na atividade de mecanismos críticos de 

sinalização nas células FOP em comparação com as células controle. 

A pesquisa da FOP é semelhante à tentativa de decifrar o diagrama de conexões da fiação 

de um carro sem freio construído por um “terrorista molecular” (no nosso caso o gene 

que sofreu mutação da FOP), de forma a poder determinar mais efetivamente o modo de 

desativar estes fios antes que eles causem algum dano.  

 

 

III. CÉLULAS 

Células Alvo da FOP em Tecidos Específicos 
 
Para podermos resolver o enigma da FOP, é essencial determinarmos não apenas a exata 

causa molecular do nosso “carro desenfreado” (mecanismo super ativo da BMP4 nas 

células FOP), mas também determinar o exato local em que o “carro” se acidenta (quais 

as células que recebem e processam os sinais anormais que levam à formação de osso 

heterotópico). A definição da origem exata das células FOP que ao receber o sinal 

causam a lesão na FOP, representaria uma descoberta enorme nas pesquisas, uma vez que 
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nos sugeriria os alvos precisos e poderíamos desenvolver “estratégias secretas” de 

intervenção terapêutica (tratamento).  

 

Durante os últimos anos, nossos estudos para o exame das origens moleculares da 

cartilagem heterotópica e posterior formação do osso avançaram dramaticamente e 

produziram resultados surpreendentes e definitivos.  Achados importantes sobre a 

natureza e identidade das células receptoras no músculo esquelético foram 

exaustivamente discutidas no Relatório Anual do ano passado (Estudos sobre a 

Identidade das Células Alvo da FOP).   

 

Atualmente nos parece que existem vários tipos diferentes de células receptoras, 

dispersas através dos vários tecidos conectivos e no próprio músculo esquelético, que têm 

a capacidade de responder a um sinal da BMP.  A identificação completa e correta da 

identidade destas células e da forma como elas interagem no verdadeiro ajuste dos 

eventos da FOP para causar a formação de ossos heterotópicos continuará a ser o maior 

foco de atenção do laboratório FOP. Dados preliminares sugerem que poderemos ter 

algumas surpresas mais adiante. Fique ligado! 

 

 

Células Osteogênicas Circulantes e seu Papel na Formação de Ossos Heterotópicos 

Nota: Células osteogênicas são as que darão origem ao osso 

No ano passado, relatamos uma nova e animadora descoberta na pesquisa de células 

tronco adultas da FOP (“Um E-mail Histórico e uma Grande Descoberta nas pesquisas 
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das Células Tronco da FOP”).  Durante o ultimo ano, devotamos grandes esforços a este 

projeto.  Resumidamente, as células que têm potencial para formar ossos, incluindo as 

células precursoras do tecido conectivo, podem ser encontradas em vários tecidos.  

Surpreendentemente, as células precursoras foram identificadas no sangue circulante 

(células aderente derivadas do sangue ou BdACs) que podem produzir ossos in vivo. 

Nota: “in vivo” é uma expressão usada para se referir a algo que ocorre em seres vivos. 

Já a expressão “in vitro” se refere a algo que ocorre em laboratórios.    

 

Para testarmos a hipótese de que as BdACs são mais abundantes em pacientes 

predispostos à formação de ossos heterotópicos, utilizamos amostras do sangue periférico 

de pacientes com FOP e de indivíduos não afetados pela doença. Nosso objetivo era 

determinar os níveis relativos circulantes destas células precursoras da formação óssea.  

As BdACs foram identificadas como uma sub população de células similares aos 

fibrócitos circulantes. Estes fibrócitos foram inicialmente descritos como participantes do 

grupo de fatores responsáveis pelo reparo de ferimentos, mas subseqüentemente 

descobriu-se que eles participavam de uma variedade de desordens relacionadas à 

formação exuberante de tecido cicatricial.  Pacientes FOP que estavam em surto ou que 

tinham tido um surto recente (“flare-up”) tinham um número significativamente maior de 

BdACs em comparação com pacientes FOP estáveis ou com indivíduos que não tinham 

FOP.  Demonstramos ainda, através de estudos de mineralização e formação óssea que as 

BdACs de pacientes FOP são capazes de formar ossos in vivo.   
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Utilizando várias técnicas diferentes, determinamos que as BdACs são derivadas da 

medula óssea e migram para locais de inflamação e dano tecidual, o que tem como 

conseqüência a formação de osso heterotópico. Nos pacientes FOP, a grande quantidade 

de BdACs e seu potencial osteogênico (de formar osso) podem significar que estas 

células tenham um papel na fisiopatologia da doença, funcionando como células 

osteoprogenitoras.  Estes achados foram relatados em uma grande apresentação feita no 

encontro anual da Sociedade Americana para a Pesquisa de Ossos e Minerais que ocorreu 

em Seattle, Washington em Outubro de 2004. 

A Necessidade Contínua de Tecidos de Lesões de FOP 

É essencial reforçar que vários de nossos experimentos importantes, achados e 

descobertas feitas no laboratório FOP na última década teriam sido impossíveis sem as 

amostras de tecido oriundo de biópsias que vocês têm gentilmente enviado a nós.  Apesar 

de muitos experimentos descritos acima terem utilizado amostras de sangue ou modelos 

animais sofisticados de ossificação heterotópica, todos eles foram baseados em achados 

primários obtidos de espécimes de biópsia de lesões da FOP. Estes espécimes de biópsia 

foram obtidos antes do diagnóstico definitivo de FOP, e jamais devem ser obtidos após o 

diagnóstico. Estas amostras de tecido nos fornecem informações valiosas sobre a FOP, 

que não poderiam ser reproduzidas por qualquer outro meio disponível atualmente. As 

pessoas da comunidade FOP que estão lendo este relatório e que se lembrem de biopsias 

às quais foram submetidas e cujo material ainda não tenha sido enviado ao laboratório 

FOP , por favor, entrem em contato conosco para que nós possamos ajuda-lo a obter este 

material para maiores investigações. Da mesma forma que as famílias multigeracionais 

são tão importantes para o processo de identificação do gene, e que as amostras de sangue 

são tão importantes para os estudos sobre o mecanismo de ação das BMP e sobre as 

células tronco na FOP, o material obtido de biópsias de lesões da FOP tem um valor 
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enorme para que se possa determinar as características da FOP a nível celular e tecidual. 

 

Se você entrar em contato conosco (e-mail: Kamlesh.Rai@uphs.upenn.edu) nós lhe 

enviaremos os formulários apropriados que irão autorizar o hospital ou a clínica em que 

foi feita a biópsia, a lhe fornecer o material para estudo e revisão. 

Nota: No Brasil, os pacientes devem entrar em contato com Dra. Patrícia Delai 

(patriciadelai@uol.com.br ou pelo celular 11-9658-8816) para obterem informações 

sobre o procedimento adequado ao nosso país. 

 

 

IV.  MODELOS 

Um Novo Modelo Animal BMP4 Transgênico para o Estudo da FOP 

A modificação genética de ratos é uma ferramenta valiosa para o estudo do 

desenvolvimento ósseo e está começando a contribuir de forma substancial para o nosso 

entendimento da forma como é regulada a formação do esqueleto. O desenvolvimento de 

modelos animais relevantes para a FOP será um importante avanço no desenvolvimento 

de tratamentos efetivos para a doença.   

 

Uma das nossas mais importantes descobertas em 2004 foi o achado de que ratos 

geneticamente programados para que suas células nervosas produzam mais BMP4 e a 

secretem, desenvolvem uma doença semelhante a FOP na qual ocorre a formação 

progressiva de ossos à medida que estes ratos envelhecem.  Entretanto, ã forma de 

progressão da doença nos ratos, é diferente da que ocorre nas pessoas com FOP. Nas 

pessoas com FOP, os ossos extras surgem inicialmente no tronco e progridem em direção 

aos membros. Um padrão oposto é observado nos ratos BMP4 transgênicos, nos quais a 

ossificação heterotópica surge primeiramente nos membros e progride em direção central 

para o tronco.   
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Os estudos que temos feito (desde os realizados com as moscas das frutas até os feitos 

com ratos) têm mostrado que as BMPs têm um papel importante, não apenas na formação 

e reparo do esqueleto (tanto do exoesqueleto da mosca como do esqueleto interno dos 

vertebrados). Além disso, as BMPs agem no desenvolvimento de outros órgãos, incluindo 

o cérebro.  Ironicamente, é a exclusão das BMPs de uma região específica na cabeça e 

dorso do embrião (feita com o uso de proteínas antagonistas da BMP como a Noggin, 

Gremlin, Chordin, Folistatin, DAN, Cerberus, e outras) que é responsável pelo 

desenvolvimento do sistema nervoso central.  Mais tarde, durante o desenvolvimento do 

embrião, as BMPs entram novamente em cena como importantes promotores do 

crescimento e do desenvolvimento de várias células de suporte do sistema nervoso 

central. Por este motivo, não é estranho vermos que os neurobiólogos estejam 

interessados em estudar o papel das BMPs no desenvolvimento do sistema nervoso. Há 

na verdade, um grupo importante de neurobiólogos, liderado pelo Dr. Jack Kessler, 

Professor de Neurociências na Northwestern University em Chicago, que estava 

interessado no papel específico da BMP4 no desenvolvimento do sistema nervoso central. 

 

A falta completa de BMP4 é uma mutação bem conhecida e mortal que ocorre no início 

da formação do embrião.  Os animais como ratos e seres humanos, não são capazes de se 

desenvolver sem a proteína BMP4.  Entretanto, o efeito do excesso de BMP4 no 

amadurecimento do sistema nervoso central  não era conhecido e o grupo do Dr. Kessler 

criou um rato transgênico que foi geneticamente construído para produzir e secretar 

grandes quantidades de BMP4 primariamente oriundas de células nervosas maduras para 

examinar esta questão. Os resultados iniciais foram interessantes. O exame microscópico 

de partes do cérebro destes animais revelou algumas diferenças sutis em várias 

populações de células gliais que apóiam o crescimento e o desenvolvimento das células 

nervosas. Os animais, entretanto, não manifestaram qualquer mudança de 

comportamento. Os autores publicaram suas descobertas na revista Development e 
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deram por encerrado seu trabalho.  É aqui que a história se torna realmente interessante! 

 

Um jovem colega em fase de pós-graduação, chamado Lixin Kan se juntou ao laboratório 

de Kessler.  Um dia, enquanto visitava a colônia de animais do laboratório, ele notou que 

havia algo estranho ocorrendo com os ratos BMP4 transgênicos que estavam 

envelhecendo e que não estavam mais sendo usados para os estudos de neurologia. Os 

ratos haviam desenvolvido inchaços duros nas patas traseiras e no abdome. Além disso, 

os ratos pareciam estar extraordinariamente rígidos. Nosso colega chamou a atenção de 

outros membros do laboratório para estes achados, porém, uma vez que aqueles 

“tumores” não estavam relacionados a qualquer descoberta de algum tipo de alteração 

neurológica, pouca importância foi dada ao fato.  Mais tarde, os veterinários responsáveis 

pela colônia de animais, sugeriram veementemente que os ratos fossem sacrificados, uma 

vez que estavam apresentando “tumores que continuavam a crescer”. Apesar disso, o Dr. 

Kan decidiu persuadir seus colegas a uma análise mais profunda do que estava ocorrendo 

e conseguiu obter radiografias dos animais. As radiografias mostraram que os “tumores” 

em questão não eram câncer, mas sim ossos heterotópicos! Os estudos microscópicos 

confirmaram que as lesões eram realmente ossos heterotópicos e que estavam se 

formando através de um processo endocondral (a partir de um molde de cartilagem), de 

forma muito semelhante aos estágios de formação das lesões de FOP e aos estágios 

relatados previamente em ossificações heterotópicas induzidas por implante de BMP4.   

 

Entretanto, a descoberta mais interessante, foi a observação de que a ossificação 

heterotópica desenvolvida pelos ratos era progressiva porém evoluía em um padrão de 

progressão diferente do padrão observado nos pacientes com FOP.  Notou-se ainda que 

os animais não desenvolveram ossificações heterotópicas na língua, diafragma ou nos 

músculos extra-oculares. Todos estes músculos também são poupados na FOP.   

É interessante observar que a maioria das lesões parecia ser completamente superficial e 
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envolver apenas secundariamente as estruturas musculares profundas. O grau de 

progressão variou dramaticamente entre os animais, mesmo entre aqueles que eram 

geneticamente similares, o que sugere que algum componente ambiental, imunológico ou 

ambos possam ser responsáveis pelas diferenças encontradas.  Em todos os casos, as 

lesões iniciais eram acompanhadas de edema (inchaço) maciço e edema dos tecidos 

moles, da mesma forma que ocorre nas lesões iniciais de FOP.  Em todos os casos em 

que as ossificações heterotópicas progrediram no interior dos músculos esqueléticos, uma 

pequena infiltração de linfócitos foi observada, da mesma forma que vemos nas lesões de 

FOP. Quando os animais BMP4 transgênicos acasalaram-se com animais transgênicos 

que produziam maiores quantidades de Noggin (um antagonista da BMP) a ossificação 

heterotópica não ocorria, indicando o papel específico da BMP4 na patogênese da doença 

semelhante à FOP presente nestes animais. 
 

Os animais BMP4 transgênicos não apresentam uma mutação genética natural, são 

geneticamente elaborados em laboratório para produzir e secretar mais BMP4 a partir de 

células nervosas. Assim sendo, o sistema nervoso pode agir como um veículo, levando 

BMP4 para o interior de tecidos de outros locais. A formação de osso sob estas 

circunstâncias não foi uma grande surpresa, mas a progressão da formação destes ossos 

em um padrão anatômico específico foi uma enorme surpresa para todos nós. 

Nota: Quando fala em um “padrão anatômico específico” o autor quer dizer que os 

ossos que se formaram seguindo uma determinada seqüência de locais do corpo humano. 

Além disso, o padrão da ossificação heterotópica progressiva nos ratos transgênicos era 

completamente diferente daquele que é visto nos pacientes com FOP, um achado que 

levanta muitas questões a respeito da dinâmica de envio das BMPs aos tecidos, da 

natureza das células receptoras nos tecidos, e das diferenças de desenvolvimento entre os 
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ratos e os seres humanos. 

 

É particularmente instrutivo notar que os animais BMP4 transgênicos não apresentavam 

qualquer tipo de anormalidade óbvia em seus esqueletos normais. Mais especificamente, 

os dedos dos pés eram normais. Suspeitamos que a causa disto seja o fato de o modelo 

cartilaginoso do esqueleto normal já estava completamente formado antes de ser 

deflagrada a produção excessiva BMP4 nos ratos transgênicos. Além disso, o padrão das 

ossificações surgidas após o nascimento nos ratos BMP4 transgênicos parece estar nos 

mostrando a localização das células progenitoras receptivas ou das células tronco adultas 

que residem nos tecidos do corpo e que respondem a níveis cronicamente elevados de 

BMP4. 

 

Grandes colaborações foram estabelecidas entre o grupo de pesquisas de neurobiologia 

da Northwestern e o grupo de pesquisas da FOP na Universidade da Pensilvânia.  As 

pesquisas em conjunto irão começar com a exploração da fonte de células receptoras que 

contribuem para a formação óssea nos ratos transgênicos, da sensibilidade das 

ossificações heterotópicas a imunizações intramusculares e da variabilidade nos graus de 

progressão da doença entre os animais. Além disso faremos o teste das drogas existentes 

que possam ter um impacto benéfico na progressão das ossificações heterotópicas. O 

potencial das pesquisas que serão feitas com a utilização deste modelo animal é enorme e 

a descoberta acidental deste modelo é algo extremamente excitante para todas as pessoas 

da comunidade FOP. 
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Esta nova pesquisa colaborativa está sendo patrocinada pelo programa de subsídios do 

Centro de pesquisas sobre FOP e Doenças Relacionadas.   

 

V.  GATILHOS 

Características Auto-imunes da FOP & O Caminho Desregulado da BMP4 

Apesar de ainda não sabermos qual a mutação genética que causa a FOP, um mecanismo 

super ativo e desregulado de sinalização da BMP4 tem sido implicado na fisiopatologia 

da doença e fornece uma base racional para o entendimento tanto da ossificação 

heterotópica pós-natal quanto das má formações esqueléticas congênitas que são típicas 

da FOP.   

 

Apesar de haver uma concordância satisfatória destas características pós-natais e de 

desenvolvimento da FOP com anormalidades no mecanismo de montagem da sinalização 

da BMP4, evidencias em todos os níveis de investigação apontam fortemente para o 

envolvimento do sistema imunológico na patogênese da doença.  A presença dos 

linfócitos e mastócitos nas lesões recentes de FOP, da morte do músculo esquelético 

associada aos linfócitos, de surtos da doença (“flare-ups”) que surgem após infecções 

virais e imunizações, o surgimento errático dos surtos e a resposta benéfica de surtos 

recentes aos corticóides, são todas peças importantes que evidenciam a implicação do 

sistema imunológico na patogênese dos surtos de FOP. Além disso, estas características 

clínicas sugerem fortemente um componente auto-imune para estas condições, talvez um 

“gatilho” auto-imune.   

As características clínicas auto-imunes da FOP não são atualmente explicadas apenas por 
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hipóteses que focam o mecanismo desregulado de sinalização da BMP4, apesar destas 

possibilidades poderem existir.   

 

Uma hipótese central sugere que as características imunológicas da FOP possam ser 

devidas a um distúrbio no controle do sistema imunológico dos pacientes FOP, 

plausivelmente relacionada a uma mutação de um gene situado no caminho percorrido 

pelos mecanismos de sinalização da BMP4 (que pode ser exemplificado como uma 

corrida de revezamento de moléculas de BMP que dizem à célula o que ela deve fazer). 

Numerosos estudos demonstram um papel fundamental desempenhado pelos mecanismos 

de sinalização da BMP4 no desenvolvimento e regulagem do sistema imune adaptativo e 

estudos recentes fornecem fortes evidências de uma ligação entre os caminhos dos 

mecanismos que regulam a sinalização da BMP e o sistema imune inato – o membro 

antigo do sistema imunológico que regula a inflamação e o reparo tecidual. 

 

Juntando tudo, uma grande quantidade de dados sugere fortemente a implicação dos 

caminhos do mecanismo de sinalização da BMP no desenvolvimento e regulagem tanto 

do sistema imunológico inato quanto do adaptativo. Nós acreditamos na hipótese de que 

as características imunológicas da FOP sejam devidas a um distúrbio na regulagem do 

sistema imune inato e/ou adaptativo nos pacientes FOP. Vários cenários poderiam 

plausivelmente nos levar a “golpear” as características imunológicas da FOP e 

atualmente são o foco de intensa investigação no laboratório FOP. 

 

Um trabalho extenso nesta nova fronteira das pesquisas sobre a FOP está começando a 
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revelar novas e surpreendentes idéias sobre a fisiopatologia e a variabilidade  desta 

doença incapacitante.  Este trabalho é generosamente financiado pelo Born-Lotke-Zasloff 

Fellowship, pelo Ian Cali Fund, e pelo Centro de Pesquisas sobre a FOP e Doenças 

Relacionadas.  

 

 

 

FOP: Reflexões a respeito do Transplante de Medula Óssea 

Uma das descobertas mais importantes sobre a FOP em 2004 veio de investigações sobre 

o papel do sistema imunológico nesta doença. Uma idéia original sobre a causa dos surtos 

de FOP (“flare-ups”) nos foi fornecida por um paciente FOP que recebeu um transplante 

de medula óssea há muitos anos atrás por sofrer de uma outra doença, não relacionada 

com a FOP. Apesar do transplante não ter curado a FOP, observações a respeito deste 

paciente são causa de estudos contínuos sobre o papel do sistema imunológico em 

desencadear os surtos de FOP e fornecem dados racionais para o teste de 

imunomoduladores na intenção de suprimir a atividade da doença na FOP. Esta 

abordagem é extremamente perigosa para ser tentada em pacientes FOP sem que antes 

seja experimentada em um modelo animal apropriado. A atual disponibilidade de um 

modelo animal genético relevante (os ratos FOPPY) para o teste de drogas que possam 

interromper a progressão das ossificações heterotópicas nos traz a possibilidade de 

efetuar estes testes com imunomoduladores em um futuro próximo.   

 

Os novos surpreendentes dados obtidos deste paciente tão peculiar, trarão a necessidade 



 32

da realização de experimentos adicionais com o transplante de medula óssea em ratos e 

humanos, e nos permitirão poupar anos de experiências caras, perigosas e desnecessárias. 

 

Os dados deste paciente estão sendo atualmente analisados e um relatório completo será 

feito. Nós iremos os manteremos informados sobre os progressos destas análises e sobre 

as   implicações que elas terão no entendimento da fisiopatologia e tratamento da FOP.   

   

 

VI.  TRATAMENTOS 

O objetivo final das pesquisas sobre a FOP é o desenvolvimento de tratamentos que irão 

prevenir, estancar e eventualmente reverter a progressão da doença.     

 

O horizonte terapêutico para pacientes que têm FOP é infinitamente mais favorável e 

brilhante do que era há uma década atrás.  Através dos esforços de um time internacional 

de pesquisas colaborativas em FOP que se dedica a estes objetivos, avanços fundamentais 

continuam a ser feitos em direção ao entendimento das bases moleculares da doença e das 

mudanças genéticas, celulares, moleculares, fisiológicas e de desenvolvimento que 

caracterizam a FOP. A partir deste horizonte, soluções melhores surgirão. 

 

Enquanto isso, continuamos a trabalhar paralelamente, na ciência básica e nas frentes de 

tratamento para o avanço da terapia da FOP.  A descoberta feita no ano passado de um 

animal BMP4 transgênico que desenvolve ossificações heterotópicas progressivas, abre 

as portas para o teste de uma grande quantidade de medicamentos atualmente disponíveis 

para amenizar a resposta celular e tecidual à uma cascada de sinais cronicamente ativos 
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para a BMP. 

 

Cuidados Médicos na FOP:  Considerações Atuais de Tratamento 

A terceira edição do documento “Cuidados Médicos na FOP:  Considerações Atuais 

de Tratamento” (também conhecido como O Guia de Tratamento da FOP) foi 

completada em Dezembro de 2004, e enviada para o website da IFOPA em Janeiro de 

2005. 

 

Este documento foi atualizado com o objetivo especifico de abordar os novos dados 

relacionados aos medicamentos antiinflamatórios não esteróides, aos inibidores da cox-2, 

aos aminobifosfonatos, e à vacina contra a gripe.  Devido à generosa ajuda de amigos e 

tradutores, o documento está sendo traduzido para sete idiomas. Pedimos a todas as 

pessoas que ainda não tenham lido este documento, que o façam brevemente, através do 

download do mesmo no website da IFOPA (www.ifopa.org). Uma cópia deste 

documento também pode ser obtida através do contato com Kamlesh Rai, assistente do 

Dr. Kaplan pelo e-mail: kamlesh.rai@uphs.upenn.edu.   

Nota: No Brasil, cópias em português poderão ser obtidas com Dra. Patrícia Delai no e-

mail patriciadelai@uol.com.br  

Cada medico que cuida de um paciente com FOP deve revisar constantemente as 

informações sobre as evoluções científicas e delinear a conduta mais segura e responsável 

para seu paciente, até que medicamentos definitivos estejam disponíveis e sua segurança 

e eficácia sejam comprovadas. O melhor tratamento para a FOP se baseará no 

conhecimento integrado da fisiopatologia celular e molecular da doença e estará sempre 

mudando a cada nova descoberta realizada. 
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Quatro Avanços nas Pesquisas de Tratamentos para a FOP Em 2004 

Ocorreram quatro grandes avanços nas pesquisas de tratamentos para a FOP no ano de 

2004. São eles: 

1. A descoberta de um modelo animal geneticamente construído (desenvolvido em 

laboratório com genes modificados) capaz de desenvolver ossificações 

heterotópicas (os ratos FOPPY) que nos possibilitará testar os medicamentos 

atualmente disponíveis e os medicamentos experimentais. 

2. Pesquisas para a identificação dos inibidores da captação de sinais (STIs) que 

interferem com os alvos moleculares no caminho do mecanismo de sinalização da 

BMP4. 

3. Desenvolvimento de promotores induzíveis para o teste pré-clínico da terapia 

genética com o gene regulador da noggin. 

4. Descoberta do papel do sistema imunológico como um fator desencadeante 

extremamente sensível (porém não específico) dos surtos de FOP. Este achado irá 

estimular os testes pré-clinicos de uma nova classe de drogas - chamadas drogas 

imunomoduladoras - na prevenção dos surtos de FOP. 

 

O Rato FOPPY: Um novo Modelo Animal Geneticamente Construído para O Teste 

de Drogas 

A necessidade de testar cuidadosamente novas drogas em modelos animais antes de 

iniciar o uso clínico das mesmas em pacientes é conhecida há mais de cem anos.  Apesar 

disso, existem situações em que os testes em animais falham em prever se uma 

determinada droga irá funcionar em seres humanos e o único teste verdadeiramente 

acurado é o que é feito com pessoas doentes e com pessoas normais (que chamamos de 

“indivíduos controle”). 

Muitas drogas têm efeitos poderosos em um modelo animal e são inúteis ou perigosas em 

humanos e muitas drogas que não têm nenhum tipo de efeito em um modelo animal têm 
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efeitos terapêuticos poderosos em doenças humanas. Apesar disso, por razões éticas e de 

segurança, é importante quando possível testar a maioria das novas categorias de drogas 

em modelos animais antes de testá-las em pacientes.   

 

Um dos mais importantes avanços nas pesquisas sobre a FOP em 2004 foi a descoberta 

de um modelo animal transgênico, os ratos FOPPY, para o teste dos medicamentos 

experimentais e dos já disponíveis atualmente. Apesar dos ratos FOPPY não terem FOP e 

do padrão de progressão da doença ser diferente daquele que é visto na FOP, o 

desenvolvimento de ossificações heterotópicas progressivas em qualquer padrão é para 

nós um grande avanço em relação aos modelos animais existentes na atualidade. Assim 

sendo, os ratos FOPPY nos proporcionarão a possibilidade de testar as drogas já 

existentes como a prednisona, medicamentos antiinflamatórios, inibidores dos 

mastócitos, inibidores da cox-2, aminobifosfonatos, inibidores da captação de sinal, 

agentes anti-angiogênicos, e imunomoduladores.  As colônias de ratos FOPPY serão 

expandidas na Northwestern University e na University of Pennsylvania (Universidade da 

Pensilvânia), para que estes estudos possam ser realizados.  

 

Inibidores de Captadores de Sinal 

Os inibidores de captação de sinal (STIs) são drogas que inibem os mecanismos captação 

de sinais. Esta nova classe de medicamentos recebeu muita atenção há alguns anos em 

um popular programa de televisão chamado “The West Wing” quando o Presidente 

Bartlett considerou a hipótese de uma campanha para eliminar o câncer baseado nas 

novas evidências de que inibidores de captação de sinais poderiam curar algumas formas 

de câncer.   
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Em meio a todas os STIs, aquele que recebeu mais atenção foi o Imatinib (Gleevec), uma 

pequena molécula que inibe uma classe específica de receptores da membrana celular  

chamados proteínas tirosina quinase.  

Nota: Estas proteínas agem como estruturas semelhantes a antenas que saem da 

membrana da célula,como uma antena de televisão, e recebem mensagens químicas de 

outras células que dizem à célula que recebe estas mensagens o que ela deve fazer..   

O Imatinib pode ser administrado por via oral, com poucos efeitos colaterais e se tornou a 

conduta padrão no cuidado de pacientes que sofrem de leucemia mielóide crônica.  

Possivelmente o Imatinib não é aplicável para o tratamento da FOP, mas outras drogas 

que inibem o caminho dos mecanismos da serino-treonino quinase (o caminho envolvido 

na captação de sinais da BMP4) poderão ser extremamente relevante para a FOP. Por 

exemplo, o antagonista da BMP – Noggin- é um inibidor da captação de sinal, pois afeta 

a porção extracelular do caminho da captação de sinal bloqueando a habilidade da BMP 

de se ligar ao seu receptor. 

Nota: Para que a BMP possa agir, ela deve se ligar ao seu receptor próprio existente na 

célula. Sem isto ela não funcionará. 

  Várias descobertas feitas no último ano, a respeito do mecanismo de captação de sinais 

da BMP4 nas células FOP (o carro sem freio) identificaram novos alvos para a ação de 

drogas no caminho do mecanismo de sinalização da BMP4 que poderão eventualmente 

ser ainda melhores que a Noggin.   

 

Da mesma forma que um modelo animal relevante é necessário para o teste dos efeitos in 

vivo das drogas existentes na atualidade e das drogas novas, um estudo profundo do 

sistema de ação das várias substâncias a nível celular também se faz necessário para a 

seleção de componentes que devam ser desenvolvidos como medicamentos. Grande parte 

do nosso trabalho realizado nos últimos anos no estudo dos mecanismos de captação de 

sinal da BMP é baseado na identificação destes alvos tangíveis.  Novos sistemas de testes 
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in vitro serão baseados nas diferenças claras e dramáticas existentes no fenótipo 

molecular entre as células FOP (o carro sem freio) e as células controle (medidas por 

exemplo pelo nosso “velocímetro molecular” dos genes em questão, como foi discutido 

previamente na Parte III deste relatório). Continuaremos a devotar muita atenção à 

identificação apropriada de alvos terapêuticos no caminho dos mecanismos de captação 

da BMP4 e a identificar os inibidores dos sinais de captação capazes de bloquear estes 

alvos.  
 Terapêutica Genética: Desenvolvimento de Vetores Virais Seguros  

Em 2003, nós descrevemos a publicação de um artigo científico importante, uma “prova 

conceitual” da utilização da terapêutica genética com a noggin em um modelo animal 

relevante para a FOP.  Este estudo demonstrou que o envio da proteína Noggin 

modificada através de terapia genética sistêmica preveniu de forma bem sucedida a 

ossificação heterotópica induzida por BMP4 em um rato modelo.   

 

Esta importante descoberta provou o conceito de que: 

- o gene da Noggin pode ser modificado para permitir o envio 

sistêmico da proteína biologicamente construída; 

- o gene pode ser inserido dentro de um vetor viral para o envio;  

- o vetor viral que estiver carregando o gene modificado da noggin 

pode ser introduzido na corrente sanguínea;  

- o vetor viral pode viajar até o fígado, onde é introduzido nas 

células; 

- o fígado pode agir como uma fábrica, produzindo uma forma ativa 

da proteína Noggin modificada; 

- a proteína Noggin modificada pode circular sistemicamente como 

um hormônio; 
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- em concentrações terapêuticas, a proteína Noggin modificada pode 

efetivamente se ligar e inativar níveis ambientais de BMP4 

recombinante humana, bloqueando completamente a formação até 

mesmo das mais rudimentares lesões semelhantes às lesões da 

FOP. 

 

Apesar da possibilidade do uso de um tipo de terapia genética com Noggin para tratar 

pacientes com FOP ainda ser promissora, existem vários desafios – alguns deles 

específicos da FOP e outros que fazem parte do campo da terapia genética – que 

precisam ser resolvidos antes que a terapia genética se torne uma realidade. O maior 

desafio da terapia genética pode ser resumido em três palavras- envio, envio, envio!  O 

desenvolvimento e o uso de vetores virais mais seguros para o envio do gene noggin para 

o interior das células humanas será crítico para que se possa considerar se o gene noggin 

ou um gene noggin modificado poderá ser administrado através de uma forma de envio 

baseada em sistemas virais de envio para o uso humano. 

 
Nossos colegas da Divisão de Genética Humana da Universidade da Pensilvânia isolaram 

novos vírus adeno-associados e os estão desenvolvendo como vetores para a terapia 

genética humana.  Em geral, os vírus adeno-associados são menos tóxicos para o corpo 

do que os adenovirus (porém ainda assim apresentam alguma toxicidade) e desencadeiam 

uma reação menor por parte do sistema imunológico. A esperança é que estes novos vírus 

adeno-associados possam ser desenvolvidos como vetores para a terapia genética 

humana, que eles tenham maior eficiência de transferência genética e que não sejam 

reconhecidos pelos anticorpos gerados para combater as viroses por vírus adeno-

associados que ocorrem em humanos.  Durante os últimos dois anos, nós usamos com 
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sucesso estes novos vetores de envio em nossos experimentos com a terapia utilizando o 

gene da noggin modificado em estudos com animais.   

 

Estudos de toxicidade em ratos feitos com o uso do novo sistema de envio através do 

vetor vírus adeno-associado (AAV) indicam que apesar deste vetor acarretar uma menor 

inflamação no fígado do que ocorre com o adenovirus, a proteína Noggin e a proteína 

Noggin modificada podem ser elas próprias tóxicas em determinadas dosagens. Estes 

achados são compatíveis com estudos que mostram que as BMPs são importante no 

desenvolvimento e manutenção do fígado, sangue, ouvido e coração. Desta forma, caso a  

Noggin seja considerada para uso humano, ela deverá ser precisamente regulada e deverá 

ser mantida nos menores níveis efetivos possíveis por breves períodos de tempo para 

inibir as ossificações heterotópicas. Como resultado, é essencial desenvolver sistemas 

regulados e induzíveis para a produção de Noggin e então direcionar a terapia genética 

para as células que são alvos diretos da ação da BMP ou para células na vizinhança destes 

alvos.  

 

 Terapia Genética:  Produção Induzida e Regulada de Noggin 

No Relatório Anual do ano passado, ressaltamos o nosso trabalho na aplicação de 

substâncias capazes de induzir genes a regular o sincronismo e a dose da terapia genética 

com a Noggin. Estamos felizes em anunciar que, no final de 2004, nós conseguimos obter 

estas substâncias promotoras altamente sofisticadas capazes de regular o gene da noggin.   
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Uma vez que a Noggin é um antagonista de múltiplas BMPs, e que as BMPs possuem 

papéis importantes fora do sistema esquelético, a existência de grandes quantidades de 

Noggin poderia acarretar o deterioramento das funções de outros órgãos. Essencialmente, 

ao mesmo tempo em que muita BMP é ruim para o organismo, muita Noggin também o 

é.  O corpo não tolera quantidades excessivas de qualquer tipo de substância e requer 

mecanismos moleculares que mantenham estas quantidades balanceadas. Assim, o 

desafio, será compreender a causa exata do desbalanceamento no tráfego e na sinalização 

da BMP na FOP e restaurar este balanço de uma forma segura e efetiva sem enviar 

nenhum tipo de molécula em concentrações maiores do que as que o corpo necessita, 

deseja ou pode tolerar. Apenas através de estudos meticulosos utilizando uma substância 

que induza a produção de noggin  (como a que foi desenvolvida em 2004), em conjunto 

com a descoberta dos ratos FOPPY, poderemos ir adiante e determinar as formas mais 

seguras e efetivas de bloquear a formação das lesões semelhantes às da FOP (aquelas que 

os ratos FOPPY desenvolvem). 

 

Ainda não é possível determinar quando ou até mesmo se a terapia genética com a noggin 

se tornará uma realidade prática para as crianças e adultos que têm FOP. Atualmente esta 

terapia é a nossa maior esperança e continuaremos a perseguir este objetivo até que ele se 

torne uma realidade ou até que soluções melhores apareçam.  

 

Inibidores da Cox-2 & Drogas Antiinflamatórias não Esteróides 

Os problemas surgidos recentemente com os inibidores da cox-2 (drogas como o 

rofecoxib (Vioxx), celecoxib (Celebra), e valdecoxib (Bextra)) ressaltam a grande 

dificuldade que existe na produção de medicamentos seguros e efetivos que tenham a 
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capacidade de agir apenas em seu alvo específico, ou seja, as moléculas causadoras de 

doenças, sem danificar as moléculas saudáveis do nosso corpo. Apesar de, no caso de 

nossos pacientes de FOP, os benefícios dos inibidores da cox-2 serem maiores que os 

riscos existentes, a preocupação a respeito dos efeitos colaterais cardiovasculares nos traz 

preocupação (justificável principalmente nos pacientes com mais idade).  Os novos dados 

a respeito dos inibidores da cox-2 – seus problemas e suas promessas de ação- são 

claramente ressaltados e discutidos no Guia de Tratamento da FOP atualizado de 2005 

que está disponível no website da IFOPA - www.ifopa.org. Manteremos vocês 

informados durante o ano a respeito de novos dados que venham a surgir sobre esta 

importante classe de drogas para o tratamento da FOP. 

 

Imunomoduladores 

A descoberta do sistema imunológico como um poderoso gatilho dos surtos de FOP nos 

traz a oportunidade de testar uma grande quantidade de drogas imunomoduladoras para a 

prevenção destes surtos. Entretanto, não existem pacientes FOP em todo o mundo em 

número suficiente para que seja possível tentarmos todas as combinações de 

medicamentos que gostaríamos de testar. O rato FOPPY nos permitirá testar a efetividade 

de várias combinações de imunomoduladores para inibir a ossificação heterotópica 

progressiva de uma forma muito mais segura do que faríamos se os testássemos em 

pacientes.  Este tipo de teste será iniciado assim que as colônias de animais forem 

expandidas, e assim que a variabilidade natural da progressão da doença nos ratos 

FOPPY for mais bem compreendida. O conhecimento obtido a partir destes testes 

realizados com animais nos permitirá um melhor entendimento de quais os medicamentos 

e/ou combinações de medicamentos poderão ser utilizados para prevenir e diminuir a 

rapidez de progressão da FOP nos pacientes. Como disse Jeri Licht, mãe de Daniel Licht, 

de forma tão eloqüente e passional np documentário da BBC sobre a FOP - Skeleton Key 

(A Chave do Esqueleto) : “Eles precisam diminuir a velocidade de progressão desta 
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doença e diminuir a velocidade ou parar a formação de ossos assim que o surto se inicia.  

Então eles terão tempo, e nós teremos o luxo de tê-los trabalhando para encontrar uma 

cura completa para esta doença.”  

 

VII. APRESENTAÇÕES, REUNIÕES, RELATÓRIOS E PUBLICAÇÕES 

Durante 2004, fomos privilegiados com a possibilidade de fazer grandes apresentações 

sobre FOP em: 

• Hospital Infantil Alfred I. Dupont; Wilmington, Delaware 

• Sociedade Americana de Pesquisa de Ossos e Minerais; Seattle, Washington 

• Fundação de Pesquisas Johnson & Johnson; New Brunswick, New Jersey 

• Universidade do Estado de Michigan; East Lansing, Michigan 

• Sociedade de Pesquisas Ortopédicas; San Francisco, Califórnia 

• Universidade da Califórnia - Irvine; Irvine, Califórnia 

• Universidade de Maine; Orono, Maine 

• Universidade de Pittsburgh; Pittsburgh, Pensilvânia 

 

Durante 2004, fomos honrados com a possibilidade de apresentar  os destaques das 

pesquisas sobre FOP em encontros e reuniões regionais, nacionais e internacionais de 

famílias FOP realizados em: 

• Aberdeen, Escócia 

• Cidade de Iowa , Iowa 

• Los Angeles, Califórnia 

• Orlando, Flórida 

• Santa Maria, Califórnia 

• Sausalito, Califórnia 

• Solbacka, Suécia 

• Valbert, Alemanha 
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• West Orange, Nova Jersey 

 

Seis grandes apresentações sobre FOP e POH foram feitas por membros do Laboratório 

FOP na Sociedade Americana para a Pesquisa em Ossos e Minerais (ASBMR) em 

Seattle, Washington em Outubro de 2004. Vários destes artigos foram apresentados em 

grandes plenários deste evento que foi assistido por um grande número de médicos e 

cientistas de todo o mundo. 

   

Artigos Científicos em Impressão 
 
Em 2004, foram feitas cinco grandes publicações sobre FOP e POH. Vários artigos estão 

atualmente sendo impressos e vários outros estão sendo preparados.  Recentemente, os 

diretores do Centro FOP foram convidados a elaborar um capítulo do Clinical Reviews 

In Endocrinology And Metabolism (Revisões Clínicas em Endocrinologia e 

Metabolismo), dedicado inteiramente à FOP.  Haverá vários artigos científicos em todas 

as bases clínicas e tópicos científicos relacionados à FOP.  Os artigos estarão sendo 

publicados por volta de Julho de 2005, e o capítulo especial tem sua publicação prevista 

para Dezembro de 2005. 

 

VIII.  O SEU LABORATÓRIO FOP 
 
O laboratório FOP se expandiu virtualmente durante os últimos cinco anos, com o 

estabelecimento de componentes internos e externos do Programa de Desenvolvimento 

de Subsídios. Através deste importante programa, patrocinado pelo Dote da Família Cali 

(Cali Family Endowment) e administrado através do Centro para Pesquisas em FOP e 

Doenças Relacionadas, somos capazes de expandir nossas colaborações com colegas de 
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vários departamentos em várias escolas dentro da Universidade da Pensilvânia, e agora 

também de qualquer outro centro.   

 

As fotografias das crianças com FOP enfeitam as paredes de nosso Laboratório e são uma 

lembrança constante de nossos objetivos e de nossa missão.  Como costumamos dizer às 

crianças e adultos que visitam o Centro de FOP e o Laboratório, “Este é realmente o seu 

Centro e Laboratório.” Nós adoramos quando vocês vêm nos visitar.   

 

Durante o ano de 2004, a equipe de pesquisas do Laboratório de Pesquisas de FOP 

incluiu 16 pesquisadores: quatro investigadores principais, quatro especialistas 

pesquisadores, quatro colegas em pós-doutorado, dois estudantes graduados, um 

estudante de medicina, e um estudante aspirante a médico.  Além destes, quatro 

estudantes do ensino fundamental e um estudante do ensino médio atuaram como 

voluntários para trabalhar nos projetos de pesquisa da FOP em nosso laboratório durante 

o Verão de 2004.  

 

 
Nós estamos muito felizes em ter Michael O’Connell, um estudante graduado da 

Universidade de of Southampton (Inglaterra), nos visitando em nosso laboratório neste 

ano.  Michael está estudando o papel dos proteoglicans de sulfato de heparina da 

superfície das células em modular a sinalização da BMP4 nas células FOP e nas células 

controle. Vocês ouvirão mais sobre este interessante trabalho assim que as conclusões 

surgirem. Michael ficará conosco até o Verão de 2005, e então retornará para 

Southampton para terminar seu doutorado sob a direção do seu mentor e nosso 

colaborador o Professor Trudy Roach.   



 45

Grupos de Trabalho 

O Laboratório de Pesquisas em FOP é organizado em grupos de trabalho de forma similar 

à maneira como foi organizado o nosso Relatório Anual. Temos grupos de trabalho 

direcionados ao estudo da genética da FOP, mecanismos de sinalização, diferenciação 

celular, imunologia (gatilhos), translacional (modelos  e tratamentos), e POH.  Nossos 

grupos de trabalho e nossas reuniões no laboratório refletem a divisão e integração destas 

várias áreas de pesquisa científica. 

 

Centro de Pesquisas em FOP e Doenças Relacionadas 

O Centro de Pesquisas em FOP e Doenças Relacionadas foi criado nos anos 90 pelo Dote 

da Família Cali (Cali Family Endowment) com o objetivo de expandir as pesquisas 

multidisciplinares em FOP a outros laboratórios na Universidade, e mais recentemente 

para grupos colaborativos de pesquisa em outras universidades.   

 

Em 2005, o Programa de Desenvolvimento de Subsídios irá patrocinar sua primeira 

pesquisa colaborativa externa no laboratório do Dr. Lixin Kan na Universidade de 

Northwestern em Chicago, Illinois. Projetos colaborativos envolvendo a linhagem de 

células receptoras para a ossificação heterotópica e o teste de terapias atualmente 

disponíveis e de terapias experimentais para a FOP nos novos modelos animais BMP4 

transgênicos que serão conduzidos conjuntamente pela Universidade Northwestern e pela 

Universidade da Pensilvânia. 

 

Desde o seu inicio, o Programa de Desenvolvimento de Subsídios do Centro para 

Pesquisas em FOP e Doenças Relacionadas tem apoiado 12 novos projetos relevantes 

para a nossa missão em longo prazo.  

Vários destes projetos foram ressaltados neste relatório (ou em relatórios anteriores), e já 

produziram importantes resultados e dados para as pesquisas da FOP.  O trabalho 
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patrocinado pelo Programa de Desenvolvimento de Subsídios durante os últimos anos 

inclui estudos para a identificação de células alvo em ossificações heterotópicas 

induzidas por BMP, estudos para caracterizar o papel da angiogênese durante a formação 

do esqueleto, trabalho para o desenvolvimento de vetores virais adeno-associados mais 

seguros e efetivos para o uso em experimentos de terapêutica com o gene da Noggin, 

trabalhos para o desenvolvimento de um promotor induzivel para o envio controlado da 

terapia genética com a Noggin, estudos para definir o papel da família de morfogenes e 

os fatores de crescimento dos fibroblastos na sinalização das BMP4, estudos para definir 

o papel dos glicocorticóides em modular a resposta antagonista da BMP a níveis 

ambientais de BMP4, esforços para o uso estudos da expressão genética para determinar 

a resposta dos condrócitos aos sinais apoptóticos estimulados pela fluoroquinolona nas 

células pré-ósseas de cartilagem, um projeto único para avaliar um paciente FOP que 

recebeu transplante de medula óssea para um problema não relacionado com a FOP há 

vários anos atrás, e novos estudos para compreender o papel das células aderentes 

derivadas do sangue na formação de ossificações heterotópicas.   

 

IX.  AGRADECIMENTOS 

A FOP continua a ser uma das doenças humanas que mais apresenta obstáculos 

escondidos situações perplexas. Apesar de sua raridade, nós realmente acreditamos que 

as pesquisas para a FOP são a chave do entendimento não apenas desta doença, mas de 

várias outras condições mais comuns que afetam a formação de ossos e do esqueleto. 

Esta é fundamentalmente a chave do esqueleto. 

 

Como mencionamos várias vezes anteriormente, causa e cura são as duas palavras que 

nos motivam e nos fornecem um princípio que guia tudo o que fazemos: descobrir a 

causa genética e molecular exata da FOP e usar este conhecimento para desenvolver 
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tratamentos efetivos e algum dia a cura. O Centro e o Laboratório FOP continuam a ser 

uma maravilhosa fonte para pacientes e médicos de todo o mundo.  Nós nos esforçamos 

em excelência e liderança em todas as áreas vitais de nossa missão: cuidados do paciente 

FOP, educação e a geração de novos conhecimentos. 

 

Em resumo, 2004 foi um ano de grandes desenvolvimentos nas pesquisas sobre a FOP e 

foi marcado por: 

- descoberta de um novo modelo animal transgênico para as 

pesquisas sobre a FOP que nos possibilitará testar as drogas 

existentes e as experimentais; 

- identificação do papel do sistema imunológico em desencadear os 

surtos de FOP; 

- descoberta de uma nova família multigeracional que nos permitiu 

estreitar a região do cromossomo em que o gene FOP está 

localizado; 

- descobertas contínuas da existência de falta de regulagem da 

sinalização do receptor de BMP e do tráfego nas células FOP; 

- novos e importantes dados oriundos de experimentos poderosos 

que permitiram uma melhor compreensão do papel das células 

aderentes derivadas do sangue no desenvolvimento de ossificações 

heterotópicas; 

- identificação de alvos com potencial terapêutico no mecanismo de 

captação de sinal da BMP; 

- desenvolvimento de sistemas de envio mais seguros com o uso de 

vírus adeno-associados para a terapia com o gene da Noggin na 

FOP; 

- desenvolvimento há muito esperado de um promotor induzivel 
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genético para a terapia regulada com o gene Noggin. 

 

Ainda há muito trabalho pela frente e muitas metas a alcançar. Estamos esperançosos que 

o ano de 2005 seja marcado por descobertas ainda mais interessantes nas pesquisas sobre 

a FOP e estas descobertas irão iluminar os anos vindouros. 

 

A comunidade de pesquisas sobre FOP tem realizado uma longa e difícil jornada nos 

últimos 14 anos, mas é surpreendente ver o quanto nós já trilhamos. Na verdade, nós 

continuaremos a ser uma comunidade robusta e vibrante que se estende pelo mundo. 

Estamos unidos em nossos esforços e temos a “garra” necessária para alcançarmos os 

objetivos que determinamos para nós mesmos. Somos lembrados todos os dias de que 

ainda temos um longo caminho a percorrer para atingir estes objetivos, mas somos 

encorajados por nossas conquistas e energizados pelos desafios. 

 

Como sempre, aqui vai o nosso agradecimento, do fundo do coração, às crianças, adultos 

e famílias que vivem com a FOP em todos os momentos de suas vidas. Sua força de 

vontade e nobreza nos traz a inspiração perpétua que dignifica este trabalho e a todos os 

que são privilegiados em participar dele. 

 

Este ano, nós gostaríamos de fazer um agradecimento especial a Jeannie Peeper, 

fundadora da IFOPA, que está se aposentando como Presidente da Diretoria, mas que 

continuará como Presidente, porta voz e líder moral de nossa comunidade FOP. Sua 

devoção visionária em apoiar as pesquisas sobre a FOP traz clareza à nossa missão e 

esperança para as gerações futuras. 

    

O projeto Colaborativo de Pesquisas sobre FOP trouxe o desejo mútuo de encontrar a 

causa e estabelecer uma cura para esta doença incapacitante. As palavras cuidado, 
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compaixão, e colaboração são o cimento de nosso trabalho que  liga a causa à cura. 

Somos gratos a vários colegas e colaboradores que trabalham em seus consultórios, 

hospitais, clínicas, laboratórios de pesquisa, centros e universidades ao redor do mundo, 

sem a ajuda destas pessoas e seu brilhantismo este esforço contínuo seria ainda mais 

difícil – se não impossível. Sem a sua ajuda e seu apoio desinteressado, nada disso seria 

possível. Juntos, nós iremos alcançar o objetivo de estabelecer a causa e a cura desta 

terrível doença e sabemos que iremos vencer. Encontrar um tratamento efetivo e uma 

cura para a FOP não é um trabalho, é uma missão. 

 

Todos nós do Laboratório FOP, no Programa de Desenvolvimento de Subsídios, e nas 

equipes afiliadas de colaboração ao redor do mundo estamos extremamente orgulhosos 

de ser parte desta missão e estamos muito agradecidos àqueles que apóiam este esforço 

vital de pesquisas: 

• Associação Internacional de FOP (IFOPA) 

• Instituto Nacional de Saúde (As pessoas dos Estados Unidos da América) 

• O Centro para Pesquisas sobre FOP e Doenças Relacionadas (Center for Research 

in FOP & Related Disorders) 

• O Dote da Família Cali para as pesquisas sobre FOP (Cali Family Endowment for 

FOP Research) 

• O Dote da Família Weldon para as Pesquisas sobre FOP (The Weldon Family 

Endowment for FOP Research) 

• O Professorado Isaac e Rose Nassau de Medicina Ortopédica Molecular (Isaac 

and Rose Nassau Professorship of Orthopaedic Molecular Medicine) 

• A Associação Allison Weiss de Medicina Ortopédica Molecular (Allison Weiss 

Fellowship in Orthopaedic Molecular Medicine) 
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• A Associação Born-Lotke Zasloff  em Medicina Ortopédica Molecular (The 

Born-Lotke Zasloff Fellowship in Orthopaedic Molecular Medicine) 

• A Associação Whitney Weldon - Stephen Roach de Genética Molecular em FOP 

(Whitney Weldon - Stephen Roach Fellowship in FOP Molecular Genetics) 

• A Associação Roemex de Fisiopatologia Molecular em FOP (The Roemex 

Fellowship in FOP Molecular Pathophysiology) 

• A Associação Grampian em Fisiopatologia Molecular em FOP (The Grampian 

Fellowship in FOP Molecular Pathophysiology) 

• A Associação de Heteroplasia Óssea Progressiva (The Progressive Osseous 

Heteroplasia Association) 

• A Fundação Hartford  

• O Conselho Médico de Pesquisas e a Universidade de Oxford (Reino Unido) 

• A Associação Francesa Contra as Miopatias na França (Association Française 

Contre Les Myopathies) 

• Membros do Consórcio Internacional de Pesquisa em FOP 

• Johnson & Johnson, Inc. 

• Regeneron Pharmaceuticals 

• As Pessoas de Santa Maria (The People of Santa Maria) - 12 anos de serviços 

extraordinários 

• E aos vários indivíduos, famílias e amigos ao redor do mundo que contribuem 

generosa e incansavelmente para os esforços das pesquisas em FOP. 

Obrigado, como sempre, por seu contínuo e carinhoso apoio a estes esforços tão 

importantes.  


