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Mapas do mundo antigo revelam a idéia pitoresca e assombrosa daquilo que os 

exploradores e cartógrafos da época acreditavam ser realidade. Um mapa antigo do século 

13 representa barcos indo pela costa, enquanto que um mapa mais recente, do século 17 

revela as vagas linhas de demarcação dos continentes ainda não documentados e em alguns 

casos somente imaginados. 

 Sob vários pontos de vista, a pesquisa sobre a FOP é como explorar um mundo ainda 

mergulhado em mistérios.  A pesquisa sobre a FOP é, acima de tudo, uma ciência de 

descobertas e esperança. A missão das pesquisas sobre FOP é a descoberta da topografia 

molecular e genética do mundo FOP, e a utilização deste conhecimento para o 

desenvolvimento de prevenções e tratamentos efetivos e eventualmente da cura da doença. 

A cada ano, nossos mapas do universo da FOP são melhorados e nossa viagem e seu 

eventual destino se torna mais claros. 

 

Destaques importantes das pesquisas sobre a FOP realizadas durante o ano de 2003 

incluem: 

1. A descoberta de que um receptor sinalizador de BMP4 super ativo nas células FOP 

está associado a alterações profundas no tráfego de substâncias através da 

membrana celular do receptor.  

2. A descoberta de células ultra-aderentes no sangue periférico dos pacientes com FOP 

que se mineralizam espontaneamente em meios de cultura. 

3. O uso da tecnologia de “microarray” para sondar os caminhos descendentes e os 

alvos dos sinais da BMP4 nas células FOP. 

4. A adição de tres novas familias multigeracionais para a análise ampla do genoma, o 

que nos traz atualmente a um total de sete familias multigeracionais tradicionais em 

todo o mundo.  



5. O refinamento e a publicação de sistemas modelo de a indução de ossificações 

heterotópicas pelas BMP4.  

6. O estabelecimento de linhagens de células-tronco oriundas da medula óssea de 

pacientes FOP para o estudo dos caminhos da BMP nas células dos tecidos 

conectivos, o que anteriormente era inacessível.  

7. A investigação de proteinoglicans de sulfato de heparan na superfície das células na 

FOP e em células controle e seu papel regulatório nos gradientes do morfogene 

BMP4. 

8. A investigação das propriedades anti-neoplásicas e anti-angiogênicas dos 

aminobifosfonatos em ossificações heterotópicas induzidas por BMP4. 

9. A publicação de provas do conceito da terapia genética com a noggin para doenças 

em que há o desenvolvimento de ossificações heterotópicas induzidas pela BMP4. 

10. Colaboração com indústrias para o desenvolvimento de vetores indutores da terapia 

genética para o avanço da terapia genética com o uso da noggin para o tratamento 

da FOP. 

 

Além dos novos projetos-piloto e dos contínuos estudos de longo prazo, Nossas pesquisas 

darão maior atenção em 2004 aos seguintes tópicos: 

a. Caracterização molecular melhor das anormalidades do tráfego no receptor 

das BMP4 nas células FOP. 

b. Mapeamento de melhor resolução no lócus do gene responsável pela FOP 

através de um amplo estudo do genoma das três novas famílias 

multigeracionais.  

c. Estudos avançados com a tecnologia “microarray” a respeito dos caminhos 

das BMP4 nas células FOP. 

d. Caracterização fenotípica e molecular das células-tronco aderentes derivadas 

do sangue de pacientes FOP. 



e. Trabalho avançado pré-clínico a respeito do uso dos inibidores da enzima 

cox-2 aminobifosfonatos e terapia genética com a noggin para o tratamento 

da FOP. 

f. Exploração de tecnologias para o bloqueio dos sinais das BMP nas células 

FOP no respectivo receptor ou diminuição da atividade deste receptor. 

 

No Relatório anual deste ano, iremos discutir os progressos na guerra contra a FOP.  

Descreveremos as descobertas feitas no laboratório e também a nível clínico e traçaremos 

diretrizes para os planos de pesquisa do próximo ano. Além disso, iremos fornecer dados 

básicos necessários para ajudar a compreender as razões científicas de nosso trabalho e 

elucidar como este trabalho contribui para o desenvolvimento de prevenções e tratamentos 

efetivos e quem sabe da cura da FOP.   

Apesar da missão de nossas pesquisas ser bastante clara, as descobertas que fazemos não 

terminam nelas mesmas. Ao contrário, estas descobertas nos dão cada vez mais dados para 

esta jornada, que irá finalmente terminar em uma cura para a FOP.  Grande parte do 

trabalho que nós relatamos no Décimo Segundo Relatório Anual de Pesquisas 

Colaborativas no mês de abril do ano passado continua a ser desenvolvido. Muitos destes 

projetos são tecnicamente complexos e levarão vários anos para ser concluídos. Em alguns 

destes projetos, informações valiosas emergem regularmente e podem ser transmitidas a 

vocês periodicamente, assim que são verificadas e revisadas por nossos colegas.  Em outros 

projetos, informações emergem de forma inesperada e insidiosa, e nós estamos sempre 

muito animados com estes dados elucidativos, como qualquer pessoa envolvida com 

pesquisas médicas estaria. Houveram várias descobertas deste tipo em  2003 e nós estamos 

ansiosos para contá-las a vocês.   

 

O processo de pesquisa científica é um dos mais estruturados de todos os esforços 

humanos.  Na verdade, o progresso nas pesquisas cientificas e médicas raramente segue um 



caminho retilíneo. Em alguns momentos, as descobertas cientificas apenas rastejam adiante. 

Em outros, porém, elas saltam grandes distâncias a frente, com uma velocidade que deixa a 

todos sem palavras. Raramente ou nunca, um sinal deste tipo de descoberta ocorre. Ela 

apenas acontece. Qualquer criança tentando resolver um quebra-cabeça a irá reconhecer, 

com um senso imediato de que algo novo está ocorrendo - peças que pareciam ser 

discordantes começam a se encaixar de uma forma completamente nova.  Foi desta forma 

que no ano passado nós descobrimos que uma célula da circulação periférica de pacientes 

com FOP poderia dar origem a conjuntos de células mineralizadas aderentes em cultura, 

sugerindo assim a presença de uma célula-tronco formadora de osso na circulação; mas 

falaremos mais disto adiante.   

 

Recentemente, nós desenvolvemos a “prova do conceito” de que uma forma da proteina 

noggin desenvolvida por engenharia genética pode, através de terapia genética prevenir de 

forma efetiva a formação de ossos heterotópicos induzida pela proteína osteomorfogênica 4 

(BMP4) – ossificação heterotópica induzida em um rato-modelo que é relevante para o 

estudo de um tratamento para a FOP. A inibição dos caminhos super ativos das BMP 4 nas 

células FOP é uma abordagem que nos traz grandes esperanças para o futuro. Um artigo 

científico muito importante que descreve este trabalho foi publicado em dezembro de 2003. 

Eventuais tratamentos para a FOP serão tão bons quanto o conhecimento básico que 

tivermos a respeito da doença, e este conhecimento vem do entendimento fundamental das 

implicações genéticas e dos caminhos que enviam sinais para as células FOP. 

  

Este ano, um de nossos dois grandes avanços se construiu sobre a descoberta do ano 

passado no campo da sinalização molecular. Durante vários anos nós soubemos que as 

células da FOP produzem muita BMP4, e uma quantidade insuficiente de seus antagonistas, 

noggin e gremlin. É como se o pedal do acelerador travasse com o carro em plena 

velocidade e o freio de emergência falhasse. Descobrimos recentemente que as células FOP 



são também incapazes de sentir, monitorizar e regular de forma apropriada a concentração 

de BMP4 em seu ambiente. Isto adiciona vidros escuros ao carro em alta velocidade.   Estas 

descobertas apontam de duas áreas diferentes da investigação na direção da mesma região 

de sinalização celular – para os receptores de BMP e suas moléculas associadas que 

percebem, monitoram e regulam os níveis de BMP4 no ambiente da célula.    

 

Em 2002, nós confirmamos que as células FOP possuem uma “grande abundância” de  uma 

das proteínas receptoras de BMP4 na superfície celular, e que esta proteína, que deveria 

regular de forma apropriada a concentração de BMP4 fica “travada” na posição “ligado” 

uma vez que é ativada. Em 2003, começamos a investigar o mecanismo pelo qual isto 

ocorre. Embora ainda não tenhamos todas as respostas, nós encontramos algo muito 

importante; que os receptores de BMP não estão internalizados nas células FOP de forma 

apropriada.   

 

A transferência do receptor de BMP para a superfície da célula de a partir dela é chamada 

“trafego de receptor”. Descobrimos em 2003 que o “tráfego de receptor” apresenta 

profundos distúrbios nas células FOP. Mais especificamente, o receptor de BMP ativado, 

falha em se movimentar para dentro da célula e como resultado continua ativo na 

membrana celular. Em outras palavras, parece haver um “congestionamento” molecular na 

membrana celular que faz com que os caminhos da BMP permaneçam ativos uma vez que é 

acoplada aos receptores. Esta importante ligação molecular entre a sinalização e o tráfego é 

uma das áreas mais “quentes” da biologia molecular celular e parece estar intimamente 

envolvida na fisiopatologia da FOP. Enquanto se sabe muito a respeito da relação entre o 

tráfego e a sinalização nos receptores do fator beta transformador de crescimento (a classe 

paterna de moléculas dos receptores de BMP), quase nada é sabido a respeito do modo 

como os receptores de BMP trafegam através da membrana celular.  Muito mais 



conhecimento e muitas descobertas neste excitante campo das pesquisas sobre a FOP 

deverão surgir neste próximo ano.    

 

A segunda grande descoberta que vamos descrever neste relatório anual está no campo da 

biologia das células-tronco de adultos. Esta descoberta envolve o achado casual (em nosso 

laboratório no mês de maio de 2003) da existência de uma população de células-tronco 

altamente aderente e mineralizante derivada do sangue periférico de pacientes FOP.  A 

implicação destas duas descobertas nas pesquisas é potencialmente enorme, mas falaremos 

mais a respeito delas a seguir. Como nos anos anteriores, o Relatório Anual  deste ano será 

dividido em nove grandes partes que nos permitem organizar mais claramente e ressaltar a 

grande quantidade de trabalho e atividades do núcleo de pesquisas sobre FOP e seus 

laboratórios associados.  

Estas partes são: 

 
I. Genes 

II. Caminhos 

III. Células 

IV. Modelos 

V. Gatilhos 

VI. Tratamentos 

VII. Apresentações, Encontros, Relatórios e Publicações 

VIII. Seu Laboratório FOP 

IX. Agradecimentos 

Mais uma vez, esperamos que você ache este relatório anual interessante, envolvente e que 

ele lhe traga esperanças.  Esta é a forma com a qual conduzimos os nossos trabalhos todos 



os dias. 

 

I. GENES 

Famílias Multigeracionais & Estudos de Localização do Gene FOP 

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

compreensão da FOP e também de outros problemas comuns do desenvolvimento do 

esqueleto. As mutações responsáveis pela maioria das doenças genéticas são identificadas 

através do rastreamento de padrões de herança de peças peculiares do DNA (chamadas 

marcadores) através de grandes famílias multigeracionais. Entretanto, no que diz respeito a 

FOP, famílias grandes, com muitos indivíduos afetados não foram identificadas em nenhum 

lugar do mundo.  Recentemente, porém, nosso trabalho começou a ser recompensado.  Na 

área da identificação de famílias multigeracionais, vários avanços fortuitos ocorreram. 

Estes avanços incluíram a inesperada descoberta de duas novas famílias multigeracionais – 

uma do Reino Unido (graças ao trabalho dos nossos valorosos colegas e colaboradores, Dr. 

Roger Smith & Dr. James Triffitt da Universidade de Oxford) e outra dos Estados Unidos.  

No ano passado, informamos que cada uma destas famílias foi contatada. Em 2003, a FOP 

foi confirmada nas duas famílias, todas as amostras relevantes de DNA foram obtidas e 

uma análise de ligações do todo o genoma se iniciou tanto na Penn quanto em Oxford. 

Além disso, uma terceira família FOP multigeracional oriunda do Brasil foi identificada em 

Outubro de 2003. Esta nova família participou do Primeiro Encontro Latino-Americano de 

Famílias FOP em Outubro de 2003.  Todos os membros desta nova família multigeracional 

foram vistos e examinados, o diagnóstico de FOP foi confirmado e amostras de sangue 

foram obtidas para a analise do DNA.  

Uma análise em larga escala de todo o genoma esta sendo feita atualmente em todos os 

membros das três novas famílias multigeracionais (dos Estados Unidos, Reino Unido e 

Brasil), e os resultados destes estudos serão adicionados às informações já disponíveis das 

4 outras famílias multigeracionais que foram previamente identificadas.  Neste momento, é 



impossível determinar se a adição de três novas famílias multigeracionais nos permitirá 

estreitar de forma substancial o intervalo genético no qual está localizado o gene da FOP, 

mas as novas informações irão certamente nos conduzir a um grande passo a frente.  

 

Outras famílias multigeracionais devem existir, mas acreditamos que elas tenham pouco 

contato com a comunidade médica. O aumento da quantidade de pesquisas médicas sobre a 

FOP e a crescente rede internacional de médicos e cientistas colaboradores que fazem o 

correto diagnóstico da FOP está mudando este fato.  Além disso, não podemos subestimar o 

poder da Internet em disseminar novas informações e atrair a atenção de médicos, cientistas 

e das próprias famílias FOP. A descoberta feita em 2003 de uma nova família 

multigeracional no Brasil foi o resultado do trabalho árduo do Dr. David Glaser da 

Filadélfia e da Dra. Patrícia Delai de São Paulo (Brasil), e também da sorte de estar no 

lugar certo no momento certo. O trabalho árduo é um ingrediente necessário para 

resolvermos o enigma da FOP, mas um pouco de sorte de tempos em tempos é sempre bem 

vinda. 
 
 
 

O que é a análise ampla de correlações do genoma?  
 
Nos últimos anos, nós enfatizamos a importância da análise ampla de correlações do 

genoma para a localização e identificação do gene FOP, mas até o presente momento não 

explicamos a vocês o que é esta análise ou como ela funciona. Seria, portanto importante 

fazê-lo agora.    Então, o que é a ampla análise de correlações de um genoma? A resposta 

simples é que esta é uma ferramenta científica que nos permite correlacionar as 

características clinicas de uma doença (como a FOP) com marcadores moleculares e 

genéticos distintos que viajam através das várias gerações de uma família, e então comparar 

as informações obtidas destas famílias para nos aproximarmos da localização no 



cromossomo humano na qual provavelmente esta localizado o gene da FOP.  Mas para 

compreender melhor o poder deste conceito e a utilidade desta abordagem, vamos desviar 

do assunto por um momento e revisar algumas informações básicas e alguns princípios 

genéticos. 

 

É fundamental, neste estágio de nossa discussão, darmos atenção a um fato muito 

importante.  Nós freqüentemente falamos do “gene FOP”. É evidente, porém, que este gene 

não está presente no genoma humano para causar a FOP, mas sim para codificar uma 

proteína que faz algo muito importante (e ainda desconhecido) na regulagem do nosso 

esqueleto normal. Quando o gene está danificado (ou sofre uma mutação), a FOP é o 

resultado. Qualquer que seja este gene, as pessoas com FOP terão uma cópia danificada e 

uma cópia normal. Pessoas que não têm FOP terão duas cópias normais. Assim, nós o 

chamamos de “gene FOP”, mas na realidade estamos nos referindo a um gene normal que 

quando apresenta danos em uma de suas cópias pode causar a FOP.    

 

Apesar da FOP ser uma doença genética, a maioria das pessoas com FOP não tem pais ou 

outras pessoas da família com a doença. Na maioria das pessoas com FOP, a doença surge 

como resultado de uma mutação espontânea de um gene ainda não identificado.  Nós 

costumamos dizer “mutação espontânea” porque ela ocorreu originalmente na pessoa em 

questão e não foi herdada do pai ou da mãe. Nós possuímos seis bilhões de peças de 

informação genética codificadas no DNA no interior do núcleo de cada uma de nossas 

células. Quando uma célula se divide, o DNA é copiado com uma fidelidade quase perfeita. 

Entretanto, quando seis bilhões de peças de informação são copiadas, às vezes erros podem 

ocorrer.  Quando estas mutações ocorrem no interior dos genes, elas freqüentemente 



alteram a qualidade ou a quantidade de proteína que é produzida por este gene. Uma vez 

que uma pessoa tenha uma mutação no gene que causa a FOP (qualquer que seja este gene), 

esta pessoa (que tem FOP) passa a ter 50% de chance de passar a cópia danificada do gene 

para cada um dos filhos que ela venha a conceber. 

 

Cada célula nucleada em nosso corpo contém um arsenal completo de 6 bilhões de pares de 

DNA, incluindo duas cópias de cada gene, um do pai e um da mãe, espalhados pelos 23 

pares de cromossomos (22 autossomos) e dois cromossomos sexuais (XY no sexo 

masculino e XX no feminino).  Entretanto, as gônadas (testículos e ovários) através do 

processo de meiose ou redução genética, reduzem de forma inteligente o número de 

cromossomos pela metade, de forma que cada espermatozóide e cada óvulo têm apenas 

uma cópia de cada cromossomo, ao invés de duas. Se isto não ocorresse, em cada geração 

nós teríamos mais e mais cromossomos. Muitos cromossomos deveriam soar como algo 

bom, mas não é. Muita quantidade de uma coisa boa pode ser muito ruim.  Três cópias de 

um cromossomo (como três cópias do cromossomo 21, por exemplo) podem causar a 

síndrome de Down.  O corpo precisa ter certeza que não há muita ou pouca quantidade de 

informação genética, mas apenas a quantidade correta em cada célula. Assim, na produção 

de cada espermatozóide e de cada óvulo, a informação genética é reduzida pela metade de 

forma que através da recombinação do DNA da mãe e do pai durante a fertilização, exista 

exatamente o número exato de genes e cromossomos em cada célula.   

 

Para simplificar, vamos imaginar que exista apenas um par de cromossomos em cada célula 

do nosso corpo – uma cópia de nossa mãe e outra de nosso pai. No processo de formação 

do espermatozóide ou do óvulo, cada espermatozóide ou óvulo acaba ficando com a metade 



do numero de genes na célula somática (célula do corpo) dos pais, como dissemos acima. 

Isto, porém não ocorre com a ida de um cromossomo para um espermatozóide ou óvulo e 

do outro cromossomo para o outro espermatozóide ou óvulo.  Antes que o cromossomo seja 

distribuído para um espermatozóide ou óvulo, o DNA é embaralhado novamente (no 

processo de recombinação meiótica) de forma que cada cromossomo é um híbrido dos 

cromossomos dos pais.    

 

Imagine por exemplo, que em uma célula dos pais haja duas cópias do mesmo 

cromossomo, uma cópia é azul (originalmente do avô) e uma cópia é vermelha 

(originalmente da avó). O que ocorre na formação de cada espermatozóide ou óvulo é que a 

informação genética é re-embaralhada em cada lócus (localização no cromossomo) de 

forma que os dois cromossomos resultantes são como bengalas de doces com tiras azuis e 

vermelhas oriundas dos dois cromossomos originais. Assim, ao invés de dois 

cromossomos, um vermelho e um azul, cada célula acaba com dois cromossomos cada um 

com cores misturadas, como uma bengala de doce. Então, um “cromossomo-bengala de 

doce” (híbrido) vai para um espermatozóide e o outro “cromossomo- bengala de doce” 

recíproco vai para outro espermatozóide (no caso do pai; ou para dois óvulos diferentes no 

caso da mãe). Em essência, é assim que o DNA da vovó e do vovô se embaralha nas 

gônadas de cada um dos pais antes de ser redistribuído a cada espermatozóide ou óvulo.  As 

peças (cada tira vermelha e azul) que são re-embaralhadas na formação das células 

germinativas (para formar cada novo cromossomo híbrido) podem ter meio a um milhão de 

pares em seu comprimento. Cada região do DNA tem sua própria identidade, que é 

individual de pessoa para pessoa e que funciona em essência como um código de barras 

molecular identificando a origem de cada segmento do DNA ao longo do comprimento do 



novo cromossomo híbrido. São estas assinaturas moleculares típicas que nós usamos para 

traçar cada bengala de doce bloco de DNA que é re-embaralhado em cada geração, e é este 

re-embaralhamento de informação genética na formação do espermatozóide ou óvulo que é 

o fundamento da análise de correlações.    

 

Agora, vamos imaginar que um homem com FOP se case com uma mulher que não tem 

FOP e que eles decidem ter uma família. Imaginemos ainda, que eles decidam ter uma 

família muito grande, de 100 filhos. Estatisticamente, 50 filhos terão FOP e 50 não terão.   

Cada uma das 50 crianças que têm FOP recebeu a cópia danificada do gene FOP (qualquer 

que seja este gene) de seu pai que tem a doença enquanto que cada uma das 50 crianças que 

não têm FOP recebeu uma cópia normal do gene FOP (qualquer que seja este gene) de seu 

pai.  Todas as crianças, é claro, teriam recebido uma cópia normal do gene FOP de sua 

mãe, uma vez que as duas cópias deste gene são normais na mãe.Uma vez que todos os 

genes (e a grande quantidade de DNA que os envolve) têm seu próprio código de barras, é 

fácil rastrear quais cópias de cada gene foram passadas para cada criança no “cromossomo 

bengala de doce” híbrido que vem de cada um dos pais no espermatozóide ou óvulo.   

 

O primeiro passo na análise ampla de correlações do genoma é identificar clinicamente 

quais são as crianças que têm FOP e quais as que não tem. Esta parte é fácil! O próximo 

passo é obter uma amostra de sangue da mãe, do pai e de todas as 100 crianças, e isolar o 

DNA das células sanguíneas. Na FOP, esta é a forma mais simples de se obter o DNA, uma 

vez que exames de sangue são procedimentos que não causam surtos (“flare-ups”), desde 

que sejam feitos cuidadosamente. Como dissemos anteriormente, em cada segmento do 

DNA ao longo do cromossomo, existem marcadores peculiares que são como códigos de 



barras moleculares e que são diferentes de uma pessoa para outra e podem ser usados para 

identificar a origem paterna ou materna de cada pequeno segmento do DNA.    

 

Desta forma, como nós iremos determinar em que lugar do cromossomo o gene da FOP 

esta localizado? O que nós fazemos em seguida é uma análise com a utilização de 

marcadores especiais para cada segmento do DNA e fazemos as seguintes perguntas:  

Pegamos duas crianças quaisquer desta família, que têm FOP e determinamos que  peças do 

DNA do pai elas compartilham (uma vez que em nosso exemplo hipotético o pai tem FOP). 

Haverá milhares de peças de DNA originárias do pai, que estas duas crianças compartilham 

apenas por acaso. Então, nós adicionamos outra criança com FOP à análise e fazemos a 

mesma pergunta. Quais as peças do DNA do pai que as três crianças afetadas 

compartilham?   Também haverá centenas ou milhares de peças de DNA compartilhadas 

por acaso, mas haverá  algumas peças que são compartilhadas apenas por duas das crianças 

afetadas. Adicionando-se outras crianças afetadas pela doença à análise, será possível 

excluir as peças de DNA compartilhadas randomicamente. Se um número suficiente de 

crianças é adicionado à análise, é possível encontrar o único segmento do DNA do pai (em 

nosso exemplo portador de FOP) que é comumente compartilhado entre todas as 50 

crianças afetadas pela doença (em outras palavras a parte do DNA que contém a cópia 

danificada do gene da FOP).  Forma semelhante, se a mesma análise for feita nas 50 

crianças não afetadas pela doença, é possível encontrar a peça única do DNA do pai que 

não é compartilhada randomicamente e que todas as crianças que não t6em a doença têm 

em comum (que deveria ser a cópia do mesmo gene que não sofreu mutação).  

Eventualmente, se houver um número suficiente de crianças na família (como em nosso 

exemplo hipotético de uma família com 100 crianças), será possível estreitar a região do 



DNA que contém o gene de interesse e que é compartilhado por todas as crianças afetadas 

pela doença e que nenhuma das crianças que não têm FOP compartilham. Em outras 

palavras, deveria ser possível distinguir o segmento do DNA (lócus) danificado herdado do 

pai que é compartilhado por todas as crianças afetadas e a cópia não danificada do mesmo 

lócus que é compartilhada pelas crianças que não têm FOP. Ë neste lócus que o gene da 

FOP está localizado.  

 

Neste ponto da analise, entretanto, ainda não é possível saber qual é o gene, apenas a região 

do cromossomo na qual ele está localizado. Este é na verdade, o processo de analise de 

correlação. Assim, é possível correlacionar o traço afetado da FOP com o código de barras 

molecular no qual o gene da FOP deve estar localizado através do processo de eliminação. 

Para algumas doenças genéticas em que existem famílias multigeracionais grandes e é 

completamente possível determinar a localização do gene que causa a doença através da 

análise genética deste tipo de família. No caso da FOP, grandes famílias multigeracionais 

não existem e é necessário agrupar as informações e pistas de várias famílias menores.   

 

O próximo passo, é analisar o DNA que contém o gene que estamos procurando 

(determinado na pesquisa anterior) e descobrir quais são os genes que devem estar nele.  

Dependendo do tamanho da família multigeracional ou do número de famílias 

multigeracionais estudado, o segmento do DNA poderá conter entre 5 e 50 genes. Talvez 

exista um gene que já tenha sido identificado pela ciência genética e que possa “servir” 

como o gene FOP. Isto é o que chamamos de gene candidato. Então o gene candidato é 

seqüenciado para possibilitar a procura por uma mutação.  Até o momento, estivemos 



procurando por genes candidatos no interior de regiões de correlação suspeitas, bem como 

no interior de caminhos funcionais candidatos.  

A procura de um gene candidato em uma área do genoma em que a analise de correlação 

prevê a presença do gene FOP é mais estrategicamente eficiente do que o sequenciamento 

de todos os genes candidatos (não importa onde eles possam estar no genoma). Até o 

momento, por não termos tido energia suficiente em nossa analise de correlação (falta de 

um numero suficiente de famílias multigeracionais e falta de uma quantidade suficiente de 

pessoas em cada família) nós tivemos que confiar mais fortemente em uma abordagem 

mais global do gene candidato do que em uma abordagem deste gene através do local em 

que ele está localizado no cromossomo. Acreditamos que isto está prestes a mudar. 

 

É também possível que o segmento do DNA em que o gene FOP provavelmente está 

localizado não contenha nenhum gene candidato óbvio para a FOP.  Como isto poderia 

ocorrer? Bem, isto poderia ocorrer porque todos os genes ainda podem não ter sido 

identificados naquela região do DNA. Nós sabemos a seqüência completa do DNA ao 

longo de cada cromossomo, mas ainda não sabemos exatamente onde todos os genes estão 

e nem quais as proteínas que eles codificam. Mas, se a análise de correlação prevê a 

localização do gene FOP (para o interior de algumas centenas de milhares de pares 

genéticos), é possível disparar as pesquisas moleculares nesta direção sem saber exatamente 

o que se irá encontrar, mas sabendo que aquele é o local mais provável em que se encontra 

o gene FOP. Quanto mais famílias multigeracionais existirem e quanto maiores forem estas 

famílias, mais fácil será descobrir a localização precisa e a identidade do gene FOP.  

 

Uma pergunta importante que vem à nossa cabeça freqüentemente é, “Uma vez que o gene 



FOP for descoberto, como ele irá nos ajudar a tratar a FOP? Uma vez que o gene FOP for 

identificado, um dos primeiros passos será tentar reproduzir o mesmo defeito genético em 

um rato para verificar se este gene é realmente o gene FOP. É possível que o mesmo defeito 

genético não cause a FOP no rato, mas é bem provável que sim. Gerando-se um rato com 

FOP, será muito mais fácil estudar a verdadeira biologia da doença e avaliar tratamentos 

primeiramente no rato, ao invés de fazer isto em crianças e adultos com FOP. A 

identificação do gene FOP é claramente a peça mais importante de conhecimento que 

precisamos para resolver o dilema da FOP”. 

Sequenciando Genes candidatos 

Nós relatamos anteriormente a identificação de várias famílias FOP, cuja analise de DNA 

poderia complementar os nossos estudos de mapeamento genético. Apesar de nenhuma das 

famílias FOP multigeracionais encontradas ser uma família multigeracional tradicional, 

cada uma delas possui características genéticas únicas que poderiam nos ajudar a decifrar 

pistas sobre a localização do gene FOP no cromossomo. A utilidade destes estudos em 

estreitar ainda mais o intervalo provável no qual está localizado o gene da FOP é 

importante, e novos dados do mapeamento do genoma destas famílias FOP (geneticamente 

não tradicionais) estão sendo analisados juntamente com os dados das sete famílias FOP 

multigeracionais tradicionais conhecidas até o momento. As análises sugerem até o 

momento pequenas regiões em vários cromossomos que podem conter também pistas para 

a FOP, e nós estamos perseguindo arduamente estas pistas. Além disso, continuamos a 

examinar genes candidatos tanto dentro como for a das regiões de correlação: genes que se 

danificados, poderiam plausivelmente causar a FOP.  Os candidatos incluem genes que 

estão envolvidos nos caminhos das proteínas osteomorfogênicas, genes que controlam o 

desenvolvimento do esqueleto e/ou da medula óssea, bem como genes envolvidos na 

função imune e/ou inflamação. Através dos nossos esforços de sequenciamento de DNA, 

nós excluímos vários genes candidatos promissores, mas ainda há muitos outros que 



necessitam ser avaliados. Enquanto o trabalho sobre o genoma humano prossegue por todo 

o mundo, a relevância potencial de genes novos que são identificados nos fornece valiosas 

informações e perspectivas nas redes de sinalização genética relevantes para a FOP. Apesar 

deste estudo de sequenciamento do DNA para genes promissores  ser trabalhoso, é 

essencial não deixarmos nenhum gene potencial para a FOP sem ser investigado. 
 


