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RESUMO 
A Doença de Alzheimer (DA) é uma demência senil neurodegenerativa crônica, que 

causa um grande impacto na saúde pública. Apesar de o estresse oxidativo ter sido 
largamente associado ao processo de envelhecimento e à patogênese das doenças 
neurodegenerativas (incluindo DA), a literatura sobre o papel do estresse oxidativo no 
desenvolvimento da DA ainda é escassa assim como para seus fatores de risco. O presente 
trabalho teve o objetivo avaliar se os linfócitos de pacientes com DA apresentam alterações 
nos níveis de expressão de alguns genes associados à respostas ao estresse, tais como 
SOD1, TP53, ATM, ATR, FEN1, FANCG, CDKN1A e MTH1; além de ADAM10 e ADAM17, 
associados diretamente a patologia. Além disso, foi proposto também avaliar os níveis de 
danos no DNA e a cinética de reparo dos linfócitos desses indivíduos quando tratados com 
peróxido de hidrogênio (H2O2), um agente indutor de danos no DNA. As amostras de sangue 
foram coletadas de pacientes com DA (idade entre 65 a 80 anos) e indivíduos idosos de 
mesma idade para analisar a expressão gênica protéica por Western blot (n=6) e a 
expressão transcricional por PCR quantitativa em tempo real (n=7). O ensaio cometa foi 
realizado para analisar os danos no DNA e a cinética de reparo em linfócitos de pacientes 
com DA (n=8), indivíduos idosos de mesma idade (n=8) e jovens sadios (n=5; faixa etária 
entre 18 e 28 anos), cultivados por 48h e tratados com H2O2 por 1h, e analisados em 
diferentes tempos de recuperação: 0; 0,5; 2 e 6 horas. A análise da expressão gênica por 
PCR em tempo real mostrou que o gene FANCG, cuja função está relacionada ao controle 
do ciclo celular e ao reparo do DNA, estava induzido em portadores de DA; o gene 
CDKN1A, envolvido na resposta a danos no DNA, também se apresentou induzido em 
portadores de DA. No entanto, não foram observadas alterações com diferenças 
significativas nos perfis transcricionais dos genes ATM, ATR, FEN1 e MTH1 entre 
portadores de DA e controles. Em relação às proteínas analisadas, foi observada uma sutil 
diminuição nos níveis da SOD1 em DA, mas não houve diferenças para ADAM10 e 
ADAM17.  Além disso, observou-se um aumento da expressão da proteína TP53, enquanto 
a análise da forma fosforilada (serina 15) apresentou baixos níveis de indução. Esses 
resultados são compatíveis com a ausência de diferença nos níveis de expressão dos genes 
ATM e ATR. Em relação à análise de indução de danos no DNA e à cinética de reparo, os 
resultados mostraram diferenças significativas entre os portadores de DA e os controles, o 
que pode sugerir que os mecanismos envolvidos no processamento do dano oxidativo são 
diferentes na patologia de Alzheimer quando comparados ao processo de envelhecimento 
per se. Finalmente, os resultados obtidos sustentam a hipótese de que as vias de reparo do 
DNA podem estar comprometidas na DA. Além disso, foi mostrado que linfócitos do sangue 
periférico humano podem refletir pelo menos algumas das alterações associadas à doença, 
o que incentiva maiores investigações nessas células que possam fornecer biomarcadores 
com potencial para contribuir na caracterização da DA. 
 



 

ABSTRACT 
Alzheimer’s disease (AD) is a progressive neurodegenerative disorder that causes a 

high impact on public health. Although oxidative stress has been associated with the aging 

process and the pathogenesis of neurodegenerative diseases (including AD), the literature is 

still scarce regarding the risk factors for the disease and the role of oxidative damage in the 

development of AD. The purpose of the present work was to study whether lymphocytes of 

AD patients display alterations in the expression levels of several genes related to stress 

responses, such as SOD1, TP53, ATM, ATR, FEN1, FANCG, CDKN1A, MTH1; and the 

genes ADAM10 and ADAM17 directly associated with the pathology. In addition, our 

objective was to evaluate the levels of DNA damage and repair kinetics in lymphocytes 

treated with hydrogen peroxide (H2O2). Blood samples were collected from AD patients (age 

between 65 and 80 years) and elderly individuals in order to analyze protein expression by 

Western blot (n=6) and transcript expression by quantitative real time PCR (n=7). The comet 

assay was used to investigate DNA damage and repair kinetics in lymphocytes of AD 

patients (n=8), elderly age-matched individuals (n=8), and young healthy individuals (n=5; 

age between 18 and 28 years). In order to accomplish that, lymphocytes were cultured for 

47h, treated with H2O2 for 1h, and analyzed at different recovery times: 0, 0.5, 2, and 6h. The 

analysis of gene expression by real time qPCR showed that FANCG (implicated in cell cycle 

control and DNA repair) and CDKN1A (involved in the response to DNA damage stimulus) 

were both up-regulated in AD patients when compared to controls. In contrast, alteration in 

transcript profiles of ATM, ATR, FEN1, and MTH1 genes were not significantly different 

between groups of patients and controls. A small decrease in SOD1 protein levels was 

detected in AD patients; but, the proteins ADAM10 and ADAM17 expression levels was not 

different. Moreover, the expression of TP53 was increased in AD patients, while only low 

levels of TP53-phospho-Ser15 could be found; the latter is consistent with the fact that 

alterations in the expression levels of ATM and ATR were not observed. Regarding the 

analysis of DNA damage and repair kinetics, results showed significant differences between 

AD patients and controls, suggesting that the mechanisms involved in the oxidative DNA 

damage processing are different in the pathology of Alzheimer’s disease compared to the 

process of aging itself. Therefore, the results of the present study support our hypothesis that 

repair pathways may be compromised in AD. In addition, we showed that peripheral 

lymphocytes may reflect at least some alterations associated to the disease, encouraging 

further investigation to search for biomarkers present in these cells that might characterize 

AD. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
A manutenção da estabilidade genômica é de importância vital para todos os seres 

vivos. No entanto, o material genético está sujeito à contínua exposição a agentes 

endógenos e exógenos que podem modificar a integridade química do DNA e, 

consequentemente, alterar as informações nele contidas, gerando instabilidade genômica 

(Pages and Fuchs 2002). Entre os processos que geram a instabilidade está o estresse 

oxidativo, que resulta da falta de equilíbrio entre a geração de radicais livres e a eficácia dos 

mecanismos de defesa antioxidante existentes na célula (Saha, Adak et al. 2005). 

Radicais livres podem ser definidos como moléculas ou fragmento de moléculas com 

um ou mais elétrons não pareados em seus orbitais atômicos ou moleculares. Esses 

elétrons não-pareados geralmente conferem um considerável grau de reatividade ao radical 

livre (Halliwell and Gutteridge 1988; Miller, Buettner et al. 1990) 

 Os radicais derivados do oxigênio, também conhecidos por espécies reativas de 

oxigênio (ROS: reactive oxygen species), representam a classe mais importante de radicais 

livres nos seres vivos (Miller, Buettner et al. 1990). Em condições normais, 2 a 5% do 

oxigênio consumido pelas mitocôndrias é convertido em ROS (de Zwart, Meerman et al. 

1999). Porém, também pode haver a produção de ROS por fontes exógenas, tais como 

compostos químicos e radiações ionizantes (Halliwell and Gutteridge 1988).  

Altas concentrações de ROS podem ser importantes mediadores de danos em 

componentes celulares, danificando carboidratos, proteínas, lipídeos e ácidos nucléicos (Valko, 

Leibfritz et al. 2007). Além disso, em condições de desequilíbrio, as células podem não 

responder adequadamente quanto à ativação dos mecanismos de defesa antioxidante, ficando 

assim expostas aos efeitos deletérios do estresse oxidativo (Nuttall, Dunne et al. 1999). 

O dano oxidativo provocado pelos radicais livres no DNA pode ocorrer de diversas 

formas, como pela oxidação específica de bases ou quebras na fita. Em mamíferos, por 

exemplo, há mais de 100 tipos de modificações de bases por oxidação no DNA (Dizdaroglu 

1991; Croteau and Bohr 1997). 

Todas as bases nitrogenadas são suscetíveis à oxidação, com várias modificações já 

documentadas (Bjelland and Seeberg 2003). No entanto, as mais estudadas são a 8-

hidroxiguanosina (8-oxoG) e a timina glicol (TG), que são encontradas de forma abundante 

em resposta ao estresse oxidativo e são bastante estáveis. As formas oxidadas da timina 

foram as primeiras a serem identificadas no DNA e entre elas, a TG pode trazer várias 

conseqüências para a estabilidade da célula se não for corretamente removida do DNA, 

devido ao fato de que ela pode causar um forte bloqueio na duplicação da molécula e 

também na transcrição (Hatahet, Purmal et al. 1994). A 8-oxoG é a mais abundante e 

caracterizada lesão no DNA ocasionada por ROS. Estima-se que por dia, aproximadamente 
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180 guaninas/célula são oxidadas para a forma 8-oxoG em  mamíferos, sendo esta uma 

lesão crítica que gera tranversões G: C para T:A (Grollman and Moriya 1993; Lindahl 1993). 

As células expostas à ação de espécies reativas possuem uma série de mecanismos 

capazes de protegê-las de seus efeitos deletérios. A primeira resposta celular é mediada por 

enzimas antioxidantes, como a superóxido desmutase, a catalase e a glutationa redutase. 

Quando há oxidação de alguma base, algumas enzimas que hidrolisam dNTPs oxidados 

também podem atuar, como a 8-oxoGTP, que elimina a base oxidada antes que essa seja 

incorporada ao DNA. Ainda assim, se esta primeira etapa falhar, a célula ativará 

mecanismos responsáveis pelo reparo da molécula danificada, na tentativa de remover o 

dano do material genético. Em células de mamíferos, esses mecanismos incluem: reparo 

por excisão de bases (BER, base excision repair), reparo por excisão de nucleotídeos (NER, 

nucleotide excision repair), reparo de bases mal pareadas (MMR, mismatch repair), além do 

reparo por recombinação homóloga (HRR) e por união de extremidades não homólogas 

(NHEJ) (Bjelland and Seeberg 2003; Sancar and Reardon 2004). Especificamente, o reparo 

do DNA contendo bases oxidadas é processado predominantemente por BER (Ni, 

Marsischky et al. 1999; Mitra, Boldogh et al. 2001; Wallace 2002). 

Com base em todos os mecanismos envolvendo a ação dos radicais livres e os danos 

que estes causam ao DNA, o ideal para os organismos é um equilíbrio homeostático entre a 

geração e a eliminação de ROS, pois além do seu importante papel na indução de estresse 

oxidativo, as ROS destacam-se por participar da regulação e sinalização intracelular, atuando, 

por exemplo, na ativação de fatores de transcrição que controlam a expressão de genes de 

reparo, proliferação celular, apoptose e o sistema imune (Droge 2002).   

O desequilíbrio homeostático gerado pelo estresse oxidativo pode gerar uma 

instabilidade genômica e, consequentemente, modificações permanentes no material 

genético, contribuindo para os processos de mutagênese, carcinogênese e envelhecimento 

(Teebor, Boorstein et al. 1988). 

 

1.1 Envelhecimento e Doenças neurodegenerativas 
 

De acordo com Harman (1981), o envelhecimento é um processo comum a todos os 

seres vivos no qual ocorre acúmulo progressivo de mudanças que acompanham o avanço da 

idade e podem estar associadas ou serem responsáveis pelo aumento da suscetibilidade a 

doenças ou a morte. Algumas manifestações tanto do envelhecimento quanto das suas taxas de 

avanço estão sob controle genético, apesar de haver grande influência de fatores ambientais. 

Harman postulou ainda uma teoria denominada “Free radical theory of aging”. Esta 

sugere que o acúmulo de dano oxidativo não-reparado está relacionado à senescência 

celular e associado à deterioração relacionada à idade (Harman 1956). Atualmente, muitas 
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outras evidências suportam o papel do dano oxidativo no processo de envelhecimento 

(Golden, Hinerfeld et al. 2002; Bokov, Chaudhuri et al. 2004; Balaban, Nemoto et al. 2005). 

Dessa forma, assim como existe uma forte relação entre o tamanho do telômero e a idade 

replicativa da célula, há dados que apontam para a possibilidade de que a quantidade de 

danos no DNA também esteja diretamente relacionada à idade da célula (Harley, Futcher et 

al. 1990; Hastie, Dempster et al. 1990; Parrinello, Samper et al. 2003). 

Os mecanismos de BER são fundamentais no reparo de danos causados pelo 

estresse oxidativo, que pode ser considerado o principal fator causador de envelhecimento. 

No entanto, o exato papel desse mecanismo na senescência celular e no envelhecimento 

ainda não pode ser avaliado, e essa dificuldade em testar esse mecanismo deve-se ao fato 

que a deleção dos genes essenciais para BER resultam em letalidade embrionária. Assim, 

os mecanismos de reparo do DNA são responsáveis por prevenir a senescência celular, o 

envelhecimento prematuro e doenças relacionadas a esses processos, através da 

manutenção da estabilidade genômica (Lou and Chen 2006). 

Em geral, os portadores de doenças neurodegenerativas, como a doença de 

Alzheimer (DA), apresentam danos no DNA dos neurônios, sendo estes associados ao 

aumento na produção de ROS, à disfunção mitocondrial e à desregulação na homeostase 

celular do cálcio (Yang, Weissman et al. 2008). O estresse oxidativo causado pelos 

processos específicos da doença, o acúmulo de proteínas patogênicas, assim como o 

processo de envelhecimento em si, contribuem para a disfunção mitocondrial e para a 

instabilidade genômica nas doenças neurodegenerativas (Yang, Weissman et al. 2008). 

Além disso, os mecanismos de reparo do DNA, especialmente BER, podem influenciar 

diretamente a patogênese, uma vez que sua deficiência é reconhecida como o principal 

causador de perda neuronal (Yang, Weissman et al. 2008). 

Vários processos ativados pelas ROS podem induzir o re-ingresso dos neurônios no 

ciclo celular. Ainda que exista uma grande correlação entre injúrias no DNA causado pelo 

aumento da produção de ROS e uma parada no ciclo celular (Migliore and Coppede 2002), 

algumas células, dependendo do estágio em que se encontram, podem iniciar um processo 

de re-entrada no ciclo celular, a qual geralmente é anormal e culmina na indução de 

apoptose. Células que se encontram nas fases G1, G2/M, quando sob estresse oxidativo, 

geralmente iniciam uma série de processos que levam ao bloqueio do ciclo celular, ao 

contrário daquelas quiescentes (G0), que são sinalizadas para apoptose após uma re-

entrada aberrante no ciclo (Chen and Yang 2000; Klein and Ackerman 2003). Apesar de 

ainda não serem bem estabelecidas, várias vias podem estar relacionadas a esse processo, 

dentre eles postula-se injúrias no DNA e proteínas, além do remodelamento da cromatina 

através da diminuição da atividade da desacetilases de histonas, liberando os fatores de 

transcrição (Klein and Ackerman 2003). 
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Por outro lado, grandes quantidades de ROS podem iniciar uma série de eventos 

que levam ao acúmulo de proteínas dentro dos neurônios, como observado em pacientes 

com Parkinson e Alzheimer. Normalmente para que sejam funcionalmente ativas, as 

proteínas passam por um processo de dobramento para a constituição da sua forma 

terciária, processo realizado pelas chaperonas, que atuam em polipeptídeos recém 

formados, impedindo a agregação dos mesmos e auxiliando no seu correto dobramento 

(Outeiro and Tetzlaff 2007). Vários processos podem levar a proteínas mal dobradas, ou 

erroneamente dobradas, tais como altas temperaturas, a presença de certos compostos 

químicos, ou mesmo erros durante a sua síntese, resultando na perda da função das 

mesmas, podendo levar à formação de aglomerados. As células respondem a essas 

situações com a ativação da resposta Heat Shock, ou resposta ao estresse, produzindo 

grandes quantidades de proteínas chaperonas (também chamadas de proteínas Heat 

Shock) (Lindquist and Craig 1988), bem como outras proteínas de resposta a estresse ou 

relacionadas ao mesmo. 

As proteínas que não se encontram devidamente dobradas, ou apresentam algum 

defeito, seguem um de dois caminhos: ou são reparadas pelas chaperonas ou sinalizadas 

para destruição. Uma via de maior importância na degradação destas proteínas é o sistema 

Ubiquitina-Proteassoma (UPP), que quebra as proteínas mal-formadas em aminoácidos, 

evitando o acúmulo das mesmas dentro das células (Glickman and Ciechanover 2002). 

Sendo assim, quando algum dos componentes deste sistema encontra-se ausente, 

ou inativo, um grande número de proteínas se acumula nas células, como observado em 

algumas doenças neurodegenerativas, como Parkinson e Alzheimer. Falhas nesta via pode 

ocorrer devido a vários fatores de exposição, como radiações ionizantes (Pervan, Iwamoto 

et al. 2005), estresse oxidativo (Reinheckel, Sitte et al. 1998), drogas quimioterápicas 

(McDougal and Jurgens-Whitehead 2001), dentre outros. 

 

1.2 A Doença de Alzheimer 
 

A doença de Alzheimer (DA) foi descrita pela primeira vez por Alois Alzheimer em 

1907 e atualmente é a forma mais comum de demência. Caracterizada como uma demência 

senil, neurodegenerativa crônica, cujo principal risco é a idade, esta doença tem um grande 

impacto na saúde pública sendo que sua incidência tem aumentado com a crescente 

expectativa de vida da população(Sramek and Cutler 1999; Avramopoulos 2009). 

A caracterização histológica da DA consiste na alteração do citoesqueleto 

neurológico que se contorce em estruturas denominadas emaranhados neurofibrilares (ENF) 

e, fora da célula, os peptídeos amilóide β (Aβ) se agregam em oligômeros, os quais se 

acumulam e formam depósitos denominados de placas amilóides. Esses depósitos de Aβ 
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podem ocorrer em qualquer órgão e, normalmente, são grandes e amorfos; já os depósitos 

de amilóide cerebrais tomam formas delimitadas de placas (Nicoll, Roberts et al. 1996; Kim, 

Lee et al. 2002; Li, Lindholm et al. 2004). 

Os peptídeos amilóide β (Aβ) são produtos naturais do metabolismo consistindo de 

36 a 43 aminoácidos. Os monômeros de Aβ40 são muito mais prevalentes que Aβ42, uma 

forma propensa à agregação e causadora de danos. Os peptídeos Aβ  originam-se da 

proteólise da Proteína Precursora de Amilóide (APP) por uma sequência de ações 

enzimáticas. A Aβ é clivada a partir de APP primeiro pela β-secretase e então pela γ-

secretase. Entretanto, a formação de Aβ é de ocorrência relativamente rara em cérebro de 

indivíduos normais; normalmente APP é clivada primeiro pela α-secretase, ao invés da β-

secretase, inibindo a produção de Aβ (Figura 1.1). A enzima responsável pela maior parte 

da clivagem de β-secretase é uma proteinase integral de membrana, conhecida como 

enzima de clivagem β-secretase (BACE). As identidades das α-secretases também são 

conhecidas, a ADAM10 (uma desintegrina e metaloproteinase) (Lammich, Kojro et al. 1999) 

e a ADAM17, também conhecida como enzima conversora de fator de necrose tumoral 

(TACE) (Buxbaum, Liu et al. 1998), ambas capazes de clivar APP no sitio de clivagem da α-

secretase (Hotoda, Koike et al. 2002). 

 

 
Figura 1.1: Esquema representativo da degradação da proteína transmembrana APP, mostrando as 
vias amiloidogênica (em que ocorre a formação de Aβ); e a via não amiloidogênica (em que a APP é 
degradada em peptídeos solúveis). A figura foi modificada de Avramopoulos (2009). 
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Atualmente, os portadores da DA podem ser divididos entre os que apresentam a 

doença precocemente, sendo esta decorrente de um fator hereditário autossômico 

dominante, e aqueles que apresentam uma forma de DA denominada esporádica, cujos 

fatores hereditários parecem também estar presentes, porém, de uma maneira bem mais 

complexa e que merece melhor investigação (Avramopoulos 2009). 

Para a forma precoce da doença já foram descritos três genes que podem estar 

implicados no desenvolvimento da patologia, sendo eles: APP, PSEN1 e PSEN2 (Goate, 

Chartier-Harlin et al. 1991; Haines 1991; Tanzi, Gaston et al. 1993; Levy-Lahad, Wijsman et 

al. 1995; Sherrington, Rogaev et al. 1995). Esses genes têm papel importante nos 

processos de deposição de Aβ. No entanto, 95% dos casos de DA são esporádicos e não 

seguem o mesmo tipo de herança mendeliana da forma precoce, apesar de importantes 

fatores genéticos estarem implicados no desenvolvimento da doença. Foram descobertas 

variantes do gene APOE que têm uma relação importante no aumento das chances do 

desenvolvimento da DA esporádica, além de uma série de outros genes candidatos 

(Bergem, Engedal et al. 1997; Gatz, Pedersen et al. 1997; Avramopoulos 2009) 

Uma série de outras alterações no organismo estão associadas à DA, tais como: 

perda neuronal e de massa branca,  disfunção mitocondrial, problemas na regulação do 

cálcio e inflamação (Hirai, Aliev et al. 2001; Wyss-Coray and Mucke 2002; Caspersen, Wang 

et al. 2005; Isaacs, Senn et al. 2006) 

Muitos estudos in vitro demonstraram um efeito tóxico direto da Aβ em culturas de 

neurônios ou linhagens celulares. Se isso reflete ou não a situação in vivo não é conhecido, mas 

essa informação pode ser  importante para explicar o papel do processo amiloidogênico na 

patogênese da DA. Behl e Sagara (1997) mostraram que essa toxicidade da Aβ em células PC12 

(modelo para o estudo de células nervosas) é suprimida pela vitamina E e por anti-oxidantes em 

geral. Em outro estudo, o autor demonstrou que o peróxido de hidrogênio é capaz de mediar a 

ação tóxica da Aβ, sendo que a catalase, que degrada o peróxido de hidrogênio, protege as 

células desta toxicidade (Behl, Davis et al. 1994). Esse mesmo grupo selecionou clones de células 

PC12 resistentes à toxicidade de Aβ e mostrou que elas continham altas concentrações das 

enzimas antioxidantes catalase e glutationa peroxidase (Sagara, Dargusch et al. 1996). 

A própria β-amilóide constitui uma fonte de radicais livres. Esta interage com células 

vasculares endoteliais, produzindo um excesso de radicais superóxido livres, o que pode 

representar um fator importante nos processos neurodegenerativos (Thomas, Thomas et al. 

1996). 

Muitos estudos sugerem que o aumento de danos no DNA, particularmente dano 

oxidativo, e a diminuição da atividade de reparo sejam características da DA (Li and Kaminskas 

1985; Robison, Munzer et al. 1987). Entre as evidências que sustentam essa hipótese e foram 

observadas em pacientes com DA destacam-se os altos níveis de 8-oxoG no DNA nuclear e 
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mitocondrial de regiões cerebrais, o aumento dos marcadores de dano oxidativo no DNA de 

tecidos periféricos, bem como o aumento dos níveis de deleções e mutações de ponto no DNA 

mitocondrial (Gabbita, Lovell et al. 1998; Lovell, Gabbita et al. 1999; Kadioglu, Sardas et al. 

2004; Migliore, Fontana et al. 2005; Wang, Markesbery et al. 2006). 

O acúmulo de evidências em relação a falhas nos mecanismos de reparo do DNA na 

patologia de DA levou alguns pesquisadores a buscarem procurarem genes, principalmente da 

via BER de reparo, que possam estar envolvidos no aumento dos riscos ao desenvolvimento da 

forma esporádica da doença; entretanto, apesar de algumas evidências importantes, não foram 

ainda encontrados esses supostos polimorfismos (Coppede and Migliore 2009). 

Além dos mecanismos de reparo do DNA e processamento do estresse oxidativo que 

parecem estar comprometidos nas células de portadores de DA, estudos recentes apontam 

disfunções nos mecanismos responsáveis pela regulação do ciclo celular e detecção dos danos 

no DNA. Zhou e colaboradores (Zhou and Jia 2010) relataram disfunção na progressão e 

regulação do ciclo celular em linfócitos de indivíduos com DA quando comparados com 

indivíduos sadios, especificamente na transição G1/S. Encontraram ainda, níveis alterados de 

expressão e mutações na proteína TP53, o que sugere a existência de anomalias nas vias das 

quais participam essa proteína, que tem um importante papel na determinação do destino das 

células com danos no DNA (Inoue, Stuart et al. 2002; Zhou and Jia 2010). 

Outra grande incógnita em relação à DA é a ausência de um diagnóstico definitivo. 

Apesar do diagnóstico clínico da DA ser confiável em mais de 90% dos casos, o diagnóstico 

definitivo é dado apenas post mortem, quando é possível verificar atrofia cerebral e as 

características histopatológicas da doença, emaranhados neurofibrilares contendo a 

proteína TAU hiperfosforilada e a deposição extracelular de proteínas Aβ (Avramopoulos 

2009). Dessa forma, permanece a necessidade de buscar marcadores que possibilitem um 

diagnóstico confiável e precoce da DA.  

Tecidos como o sangue são alvos importantes para essa busca, devido ao acesso 

fácil e pouco invasivo. Apesar da natureza neurodegenerativa da DA, os linfócitos do sangue 

periférico mostraram-se valiosos para a compreensão desse mal uma vez que estes 

também refletem alguns dos efeitos dessa patologia e podem apresentar características que 

permitam um diagnóstico precoce da doença (Zhang and Majerus 1998; Morocz, Kalman et 

al. 2002). 

Assim, considera-se válida a utilização dos linfócitos para avaliar a eficiência dos 

mecanismos de reparo em indivíduos com DA, buscando correlacionar os níveis de dano 

oxidativo com o envelhecimento e a patologia, além de buscar a compreensão das 

alterações nas vias relacionadas ao reparo do DNA na condição patológica. Com isso, tem-

se a expectativa de contribuir com informações interessantes sobre o papel do estresse 

oxidativo na DA. 
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo Geral 
 

O objetivo deste trabalho foi analisar a resposta ao estresse oxidativo e a eficiência 

de reparo do DNA em linfócitos de indivíduos com Doença de Alzheimer, comparando-os 

com indivíduos sadios da mesma faixa etária e indivíduos jovens; além de avaliar a 

expressão gênica transcricional e proteica de alguns genes envolvidos nas vias de detecção 

de danos e reparo do DNA em portadores da DA. 

 

2.2 Objetivos específicos 
 

 Avaliar o nível de danos e a eficiência de reparo do DNA em linfócitos de indivíduos 

com DA e idosos de mesma faixa etária e jovens sadios tratados por uma hora com 

peróxido de hidrogênio para a indução de danos e analisados após 0; 0,5; 2; e 6 

horas de recuperação, por meio do ensaio cometa convencional e pelo ensaio 

modificado que emprega a enzima hOGG1 para a detecção de dano oxidativo. 

 

 Comparar os perfis de expressão transcricional dos genes MTH1, FANCG, ATM, 

ATR, CDKN1A e FEN1 em linfócitos de indivíduos com DA e idosos da mesma faixa 

etária. Os genes estudados têm papel relacionado ao processo de detecção de danos 

e reparo do DNA. 

 

 Comparar os perfis de expressão das proteínas ADAM10, ADAM17, SOD1, TP53 e 

TP53 fosforilada na serina 15 em linfócitos de indivíduos com DA e indivíduos idosos 

da mesma faixa etária. As proteínas ADAM10 e ADAM17 estão envolvidas no 

processo de clivagem da APP, enquanto a SOD1 é uma enzima antioxidante e a 

TP53 está implicada no processo de manutenção da estabilidade genômica. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 3.1 Grupo de pacientes 
 

O grupo de pacientes portadores de DA envolveu 14 indivíduos, na faixa etária entre 

65 a 80 anos e escolaridade entre um e oito anos. Todos os participantes foram submetidos 

ao Mini Exame do Estado Mental (MEEM) (Folstein et al., 1975), o teste do relógio e a 

Escala Clínica de Demência (Clinical Dementia Rating – CDR) (Hughes et al., 1982). 

Os voluntários apresentaram diagnóstico de DA provável, com base nos critérios 

propostos pelo DSM-IV (Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais) 

(Association, 1994), DSM-III-R (Idem – 3a Ed revisada) (Association, 1987), NINCS-ADRDA 

(National Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke and the 

Alzheimer´s disease Related Disorders Association) (McKhann et al., 1984) e CID-10 

(Código Internacional das Doenças) (World Health Association, 1992). Além disso, foram 

selecionados apenas os voluntários com escore isquêmico de Hachinski (Hachinski et al., 

1975) abaixo de quatro (valores acima desse limiar referem-se à demência por múltiplos 

infartos). Todos os pacientes também passaram por uma série de exames de rotina para 

avaliação de síndromes demenciais, visando excluir outras causas de demência que não a 

DA: tomografia computadorizada de crânio sem contraste, hemograma completo, dosagem 

de sódio, potássio, cálcio total e ionizado, provas de função renal e hepática, enzimas 

hepáticas, hormônios tireoidianos e sorologia para sífilis e HIV. Todas as avaliações foram 

feitas por um médicos especialistas responsáveis da própria instituição – Hospital da 

Clínicas – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HC-FMRP-USP). 

Para a composição do grupo controle foram selecionados 13 indivíduos idosos de 65 

a 80 anos, os quais não apresentaram queixas de memória no momento da avaliação e 

eram normais do ponto de vista cognitivo, por meio de avaliação clínica com anamnese 

detalhada. Outro grupo controle foi constituído por 5 indivíduos na faixa etária de 18 a 28 

anos, que são voluntários considerados sadios, não fumantes, não alcoolistas, e que não 

foram expostos aos tratamentos quimioterápico e/ou radioterápico. 

O projeto foi submetido ao comitê de ética local da FMRP, sendo que as amostras 

foram coletadas somente após a aprovação pelo mesmo. Ao aceitarem participar da 

pesquisa, os voluntários assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (em 

anexo). 
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3.2 Cultivo de células e tratamento 
 

As amostras de sangue de pacientes e controles foram coletadas por meio de tubos 

Vacutainer (Beckton & Dickson, EUA) de dois tipos, com heparina sódica (de onde foram 

separados os leucócitos para cultura) e com EDTA (cujos leucócitos estocados foram 

usados para extração de RNA e proteínas).  

Os leucócitos foram separados por centrifugação com Ficoll® (Biochrom KG, Berlin, 

Germany), uma parte das amostras foi usada para a extração de RNA, DNA e proteínas; o 

restante das amostras foi utilizado para cultivo de linfócitos e posterior realização do ensaio 

cometa. 

Para o cultivo foram preparadas culturas dessas células em meio RPMI 1640 (10,4g 

RPMI - Sigma Chemical Co., St. Louis, USA - contendo 0,005 g de penicilina (Sigma), 0,01g  

de estreptomicina (Inlab) e água q.s.p. 1000ml) suplementado com soro fetal bovino a 20% 

(Cultilab). Foi utilizado também o agente mitogênico fitohemaglutinina A (Invitrogen 

Corporation, Grand Island, USA) a 2% para estimular a proliferação dos linfócitos. 

O cultivo foi realizado por 48 horas e na última hora os linfócitos foram submetidos a 

estresse genotóxico pela adição de 80µM de H2O2 no meio de cultura, sendo coletadas 

amostras para o ensaio do cometa nos tempos de 0; 0,5; 2 e 6 horas de recuperação, 

conforme descrito esquema abaixo. 

 
 

3.3 Ensaio Cometa 
 

3.3.1 Viabilidade celular 
 

O teste de viabilidade celular com azul de Trypan precedeu a realização do ensaio 

cometa a fim de assegurar que as culturas analisadas apresentassem células viáveis em 

quantidade suficiente (70% ou mais), pois células não viáveis podem apresentar dano 

genômico como consequência de processos como morte celular, por exemplo, e não como 

consequência direta do tratamento utilizado. 

O teste de exclusão por azul de Trypan consistiu em retirar 5µL de suspensão celular 

e adicionar a 5µL de solução de azul de Trypan 0,4% em uma lâmina de microscopia. As 

lâminas foram analisadas por microscopia óptica convencional. Foram contadas 100 células 

por lâmina, sendo que as células inviáveis coram-se em azul e as viáveis não são coradas. 

0h 47h 48h 48,5h 54h50h

T3T2T1T0

Tratamento 
com H2O2Cultura de 

linfócitos
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A viabilidade foi calculada em porcentagem, dividindo-se o número de células viáveis pelo 

total de células contadas. Para a realização ensaio cometa foram consideradas válidas as 

culturas que apresentaram uma viabilidade superior a 70%. 

 

3.3.2 Ensaio cometa alcalino 
 

O ensaio Cometa foi realizado segundo o protocolo convencional (Singh et al. 1988) 

adaptado no Laboratório de Citogenética e Mutagênese do Departamento de Genética da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. 

Após a colheita de alíquotas das culturas, as células foram centrifugadas a 1000rpm 

por 5min, o sobrenadante foi desprezado e o pellet ressuspendido com auxílio de 

micropipeta. Foram adicionados 40µL da cultura de linfócitos a um volume de 400µL de 

agarose de baixo ponto de fusão (37°C) a 0,5%. 

Transferiu-se a mistura para quatro lâminas de microscopia recém-preparadas com 

uma primeira camada de agarose de ponto de fusão normal a 1,5%. Essas lâminas foram 

cobertas com lamínulas e deixadas a 4ºC por 5min. As lamínulas foram retiradas 

cuidadosamente e as lâminas foram mergulhadas em uma solução de lise recém-preparada 

(NaCl 2,5M, Na2EDTA 100µM, Tris 10mM,  Triton X-100 1% e DMSO 10%, pH 10,0) e 

mantidas a 4ºC,  por pelo menos doze horas. 

Transcorrido o tempo necessário na solução de lise, duas das lâminas de cada 

amostra foram colocadas em uma cuba para eletroforese contendo tampão de pH alcalino 

(NaOH 0,3M e Na2EDTA 1mM, pH > 13) durante 20min, após os quais a eletroforese foi 

processada a 25V (1V/cm, 300mA) a 4°C durante 20min.  As outras duas lâminas foram 

primeiro tratadas com a enzima hOGG1 (descrita com detalhe no próximo item)1, que será 

melhor explicado, e depois submetidas à etapa de eletroforese. 

Após a eletroforese, as lâminas foram lavadas com tampão de neutralização (Tris-

HCl 0,4M, pH 7,5) e foram posteriormente fixadas em etanol absoluto por alguns segundos. 

A coloração das lâminas foi feita sempre minutos antes da análise, por meio da 

adição de 50µL de solução 0,2 µg/mL de SYBR GREEN I (Invitrogen- Eugene, Oregon- 

USA) sobre esta, que foi coberta com uma lamínula, sendo a análise imediata. 

As lâminas foram analisadas em microscópio de fluorescência (Zeiss, filtro 516 – 560 

nm e barreira de filtro de 590 nm) em aumento de 20X.  

Foram analisadas 50 células/tratamento/indivíduo por meio do programa Comet Assay 

IV (Perceptive Instruments Ltd). A análise consistiu na captura de imagens por meio de 

microscopia de fluorescência, usando-se uma câmera acoplada a um computador. O 

programa utilizado fornece uma série de dados a partir da imagem escolhida, entre os quais 

apenas o parâmetro Tail intensity, considerado como o mais adequado para o tipo de análise 
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a ser feita, foi utilizado neste trabalho. Este determina a porcentagem de DNA na cauda do 

cometa, a qual está diretamente relacionada com a quantidade de danos presentes no DNA 

da célula em questão. A análise estatística foi realizada usando o software Sigma Stat 3.5 e 

foram aplicados os testes estatísticos Two Way ANOVA e o teste t. 

 

3.3.3 Tratamento com enzima hOGG1 
 

O ensaio cometa, a princípio, detecta quebras na fita de DNA, no entanto, algumas 

modificações no protocolo permitem a detecção de outros tipos de lesões no material 

genético, tais como modificações de base, principalmente as lesões provocados por danos 

oxidativo. Assim, utilizou-se a enzima hOGG1 para incubação das lâminas. Esta é uma 

endonuclease de reparo capaz de reconhecer certos danos específicos de base, na forma 

de quebras de fita simples. A enzima hOGG1 é específica para danos oxidativos, sendo 

uma das glicosilases que compõem o sistema de reparo por excisão de bases, em 

particular, aqueles que ocorrem na guanina formando a 8-oxoguanina (8-oxoG), que leva à 

mutação  (Klungland and Lindahl 1997; Boiteux and Radicella 2000). Tendo início o reparo, 

a hOGG1 remove a base danificada, resultando em um sítio apurínico ou apirimidínico, o 

qual é posteriormente clivado pela própria enzima, que possui a função de AP liase 

(Zharkov, Rosenquist et al. 2000). Assim, a utilização da hOGG1 no ensaio cometa provoca 

um aumento na quantidade de danos no material genético, comparativamente ao basal, 

constituindo uma importante ferramenta para a avaliação de dano oxidativo (8-oxoG).  

A enzima hOGG1 foi diluída em tampão F, em diluições de 0,08 unidades por gel. 

Para o tratamento com a enzima, posteriormente ao processo de lise, já descrito, as lâminas 

foram lavadas com PBS 1% e imersas 2 vezes em tampão F [(HEPES 40 mM; KCl 0,1 M; 

EDTA 0,5 mM e 0,2 mg/mL (pH= 8.0)] por 5 minutos, à temperatura ambiente. Em seguida, 

as lâminas foram tratadas com 50µl da solução de enzima, cobertas por lamínulas e 

incubadas em uma câmara úmida por 20min a 37°C. Após este tratamento, as lamínulas 

foram retiradas e as lâminas foram submetidas às etapas de eletroforese, neutralização e 

fixação, conforme descrito anteriormente. 

 

3.4 Avaliação da expressão gênica transcricional por PCR quantitativa em 
tempo real 

 

3.4.1 RT-PCR 
 

Para os experimentos PCR em tempo real a extração de RNA total de todas as 

culturas celulares foi feita segundo o protocolo do reagente TRIZOL® (Invitrogen, Carlsbad, 
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CA, USA). As amostras foram quantificadas no espectrofotômetro NanoDrop ND1000 

(NanoDrop Technologies) nos comprimentos de onda 230nm, 260nm e 280nm. A pureza do 

RNA foi avaliada pela razão A260/A280, na qual o ideal é obter valores próximos de 2,0 (entre 

1,8 e 2,1), demonstrando ausência de contaminação por proteínas e DNA. Também foi 

avaliada a razão A260/A230, na qual valores inferiores a 1,7 ou superiores a 2,2 demonstram 

contaminação por compostos orgânicos, tais como o fenol. A integridade do RNA foi 

avaliada por meio de eletroforese em gel de agarose com formaldeído, corado com GelRed 

(Biotium) e visualizado por transiluminador UV. 

Para a RT-PCR, foi utilizado o kit Superscript III Reverse Transcriptase (Invitrogen); 

após adicionar 1µL de oligo DT primer (250ng/µL) aos RNAs provenientes das amostras da 

reação com a DNase, as amostras foram incubadas a 70ºC, por 10min; ao final, colocadas 

no gelo. Foram adicionados aos tubos 4µL de First-strand buffer 5X, 2µL de DTT 0,1M, 1µL 

de dNTP 10mM e 1µL de Superscript III RT 200U/µL (Invitrogen), incubando-se por 50min, a 

50ºC e, no final, à uma temperatura de 70ºC por 15min. Após esse procedimento, foi 

realizada a reação de PCR convencional para um gene constitutivo,  B2M, a fim de testar a 

integridade das amostras de cDNA. 

 

3.4.2 Desenho de iniciadores (primers) e padronização 
 

Para determinar as sequências dos iniciadores dos genes a serem estudados por 

PCR quantitativa em tempo real, foi seguido um protocolo desenvolvido no laboratório de 

Citogenética e Mutagênese do Departamento de genética da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, conforme descrito a seguir. 

Buscou-se, inicialmente, a sequência em formato FASTA do mRNA de cada gene 

(em humanos) no site do NCBI (http://www.ncbi. nlm.nih.gov/). Esta sequência de 

nucleotídeos foi utilizada como entrada para o programa de alinhamento BLAST para que 

fosse feito alinhamento da sequência inicial com um banco de dados escolhido (Celera 

cWGA Scaffolds), utilizando-se o algoritmo específico para alinhamento de sequências de 

nucleotídeos (BLASTN). O programa foi utilizado via web, no próprio site do NCBI 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/seq/BlastGen/BlastGen.cgi? taxid=9606). Dentre os 

alinhamentos resultantes, escolheu-se o de menor valor E. 

Na página do alinhamento são encontradas coordenadas das sequências, Subject e 

Query, com as quais foi possível determinar a posição dos éxons no cromossomo. 

Conhecida a ordem dos éxons no gene e foi possível ainda verificar se houve sobreposição 

de nucleotídeos nas fronteiras dos éxons adjacentes. 

A sequência da região cromossômica do alinhamento escolhido foi salva em formato 

FASTA e utilizada como entrada no software Artemis (versão 11.4.1) (Rutherford et al., 
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2000). Com o auxílio desse software foi possível determinar com exatidão as fronteiras dos 

éxons, eliminando as sobreposições por meio da inserção das coordenadas do alinhamento 

no programa, determinando assim a anotação de cada éxon do gene. 

Depois da anotação, as fronteiras éxon-íntron foram ajustadas e dois éxons 

adjacentes com a maior região intrônica foram selecionados. As sequências desses éxons 

foram então ligadas para que fosse feito um alinhamento com o genoma humano no BLAST 

(base de dados genome (all assemblies)) para a verificação da especificidade da região 

escolhida, que deveriam corresponder ao gene de interesse. Com essa verificação e 

adequação da sequência, esta foi submetida ao programa de desenho de iniciadores Primer 

3 (http://frodo.wi. mit.edu/primer3/). Alguns parâmetros, como temperatura de melting e 

tamanho dos iniciadores, foram especificados. Entre os resultados sugeridos pelo programa, 

o par de iniciadores escolhido foi aquele em que um dos iniciadores desenhados estava na 

região de intersecção entre as duas seqüências de éxons, ou, caso não fosse possível, ao 

menos cada iniciador deveria estar localizado em éxons diferentes. Com isso, fica 

assegurado que se houver contaminação da amostra com DNA genômico, o par de 

iniciadores não amplificará essas sequências genômicas. 

Os iniciadores escolhidos foram ainda submetidos a alguns testes de especificidade, 

por meio do alinhamento de suas sequências no BLAST (Basic BLAST – Nucleotide BLAST 

no endereço http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PROGRAM=blastn&BLAST_PROGRAMS 

=megaBlast&PAGE_TYPE=BlastSearch&SHOW_DEFAULTS=on&LINK_LOC=blasthome) 

além de ser submetido à uma análise em um site específico para teste de iniciadores 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/e-pcr/reverse.cgi?orgdb=0&taxid=&type=table&Unistslist 

=&margin=50&mism=0&gaps=0). Os iniciadores com resultados positivos nessas análises 

foram então escolhidos para serem usados neste trabalho. 

Dessa forma, foram desenhados iniciadores para os genes ATM, ATR, FANCG, 

FEN1, MTH1, p21, além dos genes de referência B2M, GUSB, HPRT1 e TBP (Tabela 3.1). 

A confecção dos iniciadores foi realizada pela IDT (Integrated DNA Technologies, Coralville, 

USA). 

 
  



MATERIAL E MÉTODOS
 

26 

Tabela 3.1:  Iniciadores utilizados para a análise da expressão gênica transcricional pelo método de 
PCR quantitativa em tempo real. 

Iniciador Sequência
Tamanho do produto 

(pb) 
ATM – forward 5’ –GACGTTACATGAGCCAGCAA – 3’

100 ATM – reverse 5’ – CACATGCGATGGAAAATGAG – 3’
ATR – forward 5’ – GTGAGTGGAAGCCATGAGG – 3’

109 ATR– reverse 5’ –ACAAATGACAGGAGGGAGTTG – 3’
FEN1 – forward 5’ – ATTCCCATGGCAACACAGAG– 3’

112 FEN1– reverse 5’ – AGGGAGAGCGAGCTTAGGAC– 3’
MTH1 – forward 5’ – CGTGGAGAGCGACGAAAT – 3’

103 MTH1 – reverse 5’ – CTGAAGCAGGAGTGGAAACC – 3’
CDKN1A– forward 5’ – CTTCCTGTGGGCGGATTAG – 3’

105 CDKN1A – reverse 5’ – GACTCTCAGGGTCGAAAACG – 3’
FANCG – forward 5’ –GACAGCAGTTGGCTCAGGAT – 3’

102 FANCG – reverse 5’ –CAGTCAGCTCCAAGGGAAGA– 3’
B2M – forward 5’ – AGGCTATCCAGCGTACTCCA – 3’   
B2M – reverse 5’ – TCAATGTCGGATGGATGAAA – 3’ 112 
GUSB – forward 5’ – CACCAGGATCCACCTCTGAT – 3’
GUSB – reverse 5’ – TCCAAATGAGCTCTCCAACC – 3’ 115 
HPRT1 – forward 5’ – TCATTATGCTGAGGATTTGGA – 3’

104 HPRT1 – reverse 5’ – GATGGCCTCCCATCTCCTT – 3’
TBP – forward 5’ – AGGAGCCAAGAGTGAAGAACAG – 3’

117 TBP – reverse 5’ – CTCCCCACCATGTTCTGAAT – 3’
 

 

Esses genes de resposta ao estresse oxidativo e os quatro genes de referência 

foram avaliados quanto á sua expressão transcricional em linfócitos de indivíduos 

portadores de DA e idosos da mesma faixa etária. 

Para a otimização da técnica, foram padronizadas as quantidades de iniciadores e de 

cDNA, conforme recomendado no protocolo do kit SYBR® Green PCR Master Mix (Applied 

Biosystems, Foster City, USA) 

Além disso, foram testadas diluições de um pool de cDNA para cada par de 

iniciadores utilizados, que permitiram a obtenção de uma “curva-padrão”. Essa curva 

forneceu dados como Slope e R2, com os quais é possível determinar a eficiência dos 

iniciadores e a qualidade da reação para os genes em questão. 

 

3.4.3 Montagem da reação 
 

Foi utilizado o kit SYBR® Green PCR Master Mix (Applied Biosystems, Foster City, 

USA) para a realização da qPCR em tempo real e as especificações de quantidades 



MATERIAL E MÉTODOS
 

27 

determinadas sugeridas em seu protocolo foram seguidas. As reações foram feitas com o 

volume de 12,5µl. O volume total da reação foi composto por 6,25 µL de SYBR Green PCR 

Master Mix, 1 µL do primer forward e 1 µL do primer reverse (ambos com solução estoque 

de 10 µM), 3,25 µL de água livre de RNAse e 1 µL de cDNA das amostras obtido na reação 

de transcrição reversa, sendo que estas foram previamente quantificadas no 

espectrofotômetro NanoDrop ND1000 e diluídas a uma concentração final de 80 ng/µL.  

As reações foram montadas em placas de 96 poços (MicroAmp® Optical 96 Well 

Reaction Plate – Applied Biosystems, Foster City, USA), nas quais foram adicionados o mix 

da reação e as amostras de cDNA. Após a montagem das reações de PCR, as placas foram 

devidamente seladas com o MicroAmp® Optical Adhesive Covers (Applied Biosystems, 

Foster City, USA).  As placas foram colocadas no aparelho utilizado para amplificação e 

detecção, o ABI PRISM® 7000 Sequence Detection System (Applied Biosystems, Foster 

City, USA), utilizando-se o seguinte programa: incubação (2min a 50ºC), ativação da 

polimerase (10min a 95ºC), seguido por quarenta ciclos de desnaturação do cDNA (15 

segundos a 95ºC), anelamento dos iniciadores (1min a 60ºC), finalizando com o 

resfriamento (10min a 4ºC). 

 

3.4.4 Análise dos resultados 
 

Os valores de CT (Cycle threshold) fornecidos pelo software ABI PRISM® 7000 

Sequence Detection System (Applied Biosystems, Foster City, USA) foram exportados para 

planilhas do Excel (MS Office 2007), a partir das quais foram realizadas as análises. 

Para a comparação entre os grupos de indivíduos idosos sadios e os portadores de 

DA, foi utilizado o software REST (Relative Expression Software Tool (Qiagen- Technische 

Universität München) – (Pfaffl, Horgan et al. 2002). Neste, foram adicionados os dados de 

CT e o programa forneceu as análises de expressão relativa de cada gene, os valores 

estatísticos desses resultados, além de gráficos do tipo Box plot. 

O REST associa métodos de randomização e bootstrapping, sendo calculada a 

significância estatística das razões de expressão, além de utilizar um modelo matemático 

que leva em consideração as diferentes eficiências dos iniciadores dos genes analisados. 

Além disso, esse programa permite utilizar vários genes de referência para a realização da 

normalização das amostras. 

Para a análise adequada dos perfis transcricionais dos genes estudados, foi 

necessário escolher os genes de referência seriam mais apropriados para a normalização 

das amostras. Para isso, foi utilizado o GeNorm method (Vandesompele et al.,Genome 

Biology, 2002).  
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3.5 Western blot 
 

3.5.1 Extração de proteínas 
 

As proteínas foram extraídas dos linfócitos utilizando o reagente Trizol (Invitrogen), 

de acordo com as instruções do fabricante. A precipitação foi realizada pela adição de 1.5 ml 

de isopropanol para cada 1mL de Trizol usado na homogeneização inicial. Em seguida, as 

proteínas foram incubadas por 10min a 15-30oC e centrifugadas a 12.000rpm por 10min a 2-

8oC. Em seguida, as proteínas foram dissolvidas em SDS 1% e quantificadas em um 

espectrofotômetro, pela comparação com uma curva-padrão construída para a proteína 

soroalbumina bovina. 

 

3.5.2 Eletroforese de proteínas 
 

O perfil das proteínas foi analisado utilizando-se géis de Bis-Tris com dimensões 

8x8x0.1 cm (Invitrogen). As amostras foram preparadas com 40µg de proteína. Em seguida, 

as proteínas foram desnaturadas a 70oC por 10min e posteriormente aplicadas ao gel. A 

eletroforese foi realizada em cubas (XCell SureLockTM Mini-Cell/Invitrogen) contendo tampão 

de corrida SDS (Invitrogen), sendo aplicados 200V por 35min. 

 

3.5.3 Transferência eletroforética 
 

Após a eletroforese, as proteínas foram transferidas do gel para membranas 

Invitrolon PVDF (Invitrogen) utilizando-se o sistema XCell IITM Blot Module (Invitrogen). Os 

componentes da transferência foram previamente imersos em tampão de transferência 

antes de serem colocados na cuba. A voltagem aplicada foi 30V por cerca de 90min, sendo 

que esse tempo variou dependendo do peso molecular da proteína a ser analisada. Para a 

confirmação da transferência das proteínas, as membranas foram coradas por 5 min com o 

corante SimplyBlueTM SafeStain (Invitrogen). Posteriormente, as mesmas foram lavadas e 

submetidas à imunodetecção. 

 

3.5.4 Imunodetecção e visualização das proteínas 
 

A imunodetecção e a visualização das proteínas foram realizadas com o auxílio do kit 

WesternBreeze Chromogenic (Invitrogen). A membrana foi imersa em 10mL de solução 
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bloqueadora e incubada durante 30min em um shaker rotatório. Em seguida, a mesma foi 

enxaguada com 20mL de água deionizada durante 5min e incubada com 10mL da solução 

de anticorpo primário por uma hora. O tempo de incubação com o anticorpo primário é 

variável, dependendo do anticorpo utilizado. Após esse passo, foram realizadas 4 lavagens 

de  5min com 20mL de solução de lavagem para anticorpos. A membrana então foi 

incubada em 10mL da solução de anticorpo secundário por 30min, sendo em seguida, 

novamente lavada 4 vezes por 5min com solução de lavagem para anticorpos. 

Posteriormente, foram realizados 3 enxágües com 20mL de água por 2min. Após este 

último, a membrana foi incubada com 5mL de substrato cromogênico até o aparecimento de 

bandas roxas em sua superfície. Finalmente, as membranas foram lavadas 3 vezes em 

água deionizada, sendo posteriormente secadas em papel de filtro. A quantificação das 

bandas foi realizada pelo software Scion Imaging (Scion Corporation, Frederick, Maryland, 

USA) (http://www.scioncorp.com/index.htm). 

 

3.5.5 Anticorpos 
 

Os anticorpos empregados neste trabalho foram os seguintes: anti-β Actina (Cell 

Signaling) na diluição de 1:1000, anti-TP53 (Ser15) (Cell Signaling) na diluição de 1:1000, 

anti-TP53 (Cell Signaling) na diluição de 1:1000, anti-SOD1(Cell Signaling) na diluição de 

1:1000, anti-ADAM10 (abcam) na diluição 1:1000, anti-ADAM17 (abcam) na diluição 1:1000. 

 

3.5.6 Quantificação das imagens e análise estatística 
 

A análise da bandas pelo programa Scion Image possibilitou quantificar a densidade 

dos sinais previamente capturados a partir da membrana contendo as bandas obtidas por 

Western blot, a qual foi escaneada.  

Os resultados obtidos foram expressos como média ± desvio padrão e analisados 

com o programa SigmaStat 3.1 (Jandel Scientific) utilizando-se o teste ANOVA e as razões 

de probabilidade foram calculadas com intervalos de confiança de 95%. 
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4 RESULTADOS 
 

4.1 Avaliação de sensibilidade e dinâmica de reparo dos danos no DNA por 
meio do Ensaio cometa 

 

O ensaio cometa alcalino foi realizado com a finalidade de avaliar e quantificar a 

indução de danos no DNA causada pelo tratamento com peróxido de hidrogênio em 

linfócitos de portadores da DA, idosos controle e jovens sadios, além de observar a 

dinâmica do reparo dessas lesões. Os linfócitos foram cultivados por 48 horas, sendo que 

durante a última hora de cultura procedeu-se o tratamento com o peróxido de hidrogênio. A 

indução de danos permitiu avaliar a dinâmica do processo de reparo do DNA nesses 

diferentes grupos, pela análise em diferentes tempos (0; 0,5; 2 e 6 horas) de recuperação 

após o tratamento. Linfócitos de 8 indivíduos portadores de DA, 8 idosos controle e 5 jovens 

sadios foram utilizados para este ensaio.  

Com a utilização do programa Comet Assay IV (Perceptive Instruments Ltd) foram 

analisadas 50 células/tratamento/indivíduo e o parâmetro escolhido para quantificação dos 

danos foi Tail intensity (porcentagem de DNA na cauda), considerado ideal para realização 

dessas medidas. 

Sendo o processo de envelhecimento e a DA estritamente ligados ao estresse 

oxidativo, a enzima hOGG1 foi utilizada para a detecção de danos oxidativos, uma vez que 

sua propriedade como endonuclease detecta e cliva a molécula de DNA onde há base 

oxidada do tipo 8-oxoguanina. Dessa forma, essas bases oxidadas são detectadas como 

quebras na molécula de DNA no ensaio cometa. 

Os dados analisados pelo teste estatístico Two Way ANOVA indicaram diferença 

significativa (P< 0,05) entre os três grupos de indivíduos submetidos aos tratamentos, 

mostrando que a cinética de indução e reparação dos danos no DNA varia entre os 

portadores de DA e os grupos controles analisados neste trabalho (Tabela 4.1; Figuras 4.1, 

4.2) Além disso, houve diferença entre os resultados obtidos com a enzima hOGG1 em 

relação a ausência desse tratamento durante o ensaio. 

Os resultados mostraram que os níveis basais de danos se apresentaram menores 

em DA que em idosos controles ou indivíduos jovens (Tabela 4.1; Figuras 4.1, 4.2). 

Entretanto, o tratamento com H2O2 causou um aumento maior de danos em DA em relação 

aos idosos do grupo controle, enquanto os jovens apresentaram apenas uma pequena 

diferença em relação ao controle não tratado. Em relação ao processo de recuperação, 

jovens e idosos controles mostraram-se mais eficientes que o grupo DA para atingir os 

níveis basais em 6 horas de recuperação. 
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O tratamento com a enzima hOGG1 aumentou os valores de tail intensity, conforme 

esperado, no entanto, as quantidades de danos entre os grupos seguiram as proporções 

visualizadas no ensaio convencional (Tabela 4.1, Figura 4.1). Quando observado a dinâmica 

do processo de reparo nos tempos determinados, houve diferença entre o tratamento com a 

enzima hOGG1 e o ensaio convencional. No ensaio convencional, apesar de não atingir os 

níveis basais, os controles tanto jovem quanto os idosos mostraram-se mais eficientes em 

reparar os danos gerados pelo tratamento com H2O2, após 6 horas de recuperação, 

enquanto os portadores de DA apresentaram uma maior deficiência para completar o 

processo de reparo. No ensaio cometa com a enzima hOGG1, tanto os portadores de DA 

quanto os idosos controle não foram capazes de reparar a maior parte dos danos 

verificados, enquanto os indivíduos jovens mostraram-se novamente proficientes nesse 

processo. 

 
Tabela 4.1 – Valores das médias de Tail intensity obtidos por meio do ensaio cometa em linfócitos 
dos grupos de portadores de DA, idosos controles e jovens sadios; cultivados por 48h e tratados na 
última hora com H2O2, colhidos após de 0; 0,5; 2 e 6 h de recuperação. 

                

Convencional 
Tempo (horas) DA   Idosos controles   Jovens 

Controle H2O2   Controle H2O2   Controle H2O2 
0 8,96 36,62   22,31 41,99   29,04 23,11 

0,5 9,14 44,06 26,94 38,74 15,24 31,56 
2 10,89 31,36   21,18 31,74   14,48 30,88 
6 7,74 23,69   21,70 25,08   13,87 21,89 

hOGG1 
Tempo (horas) DA   Idosos controles   Jovens 

Controle H2O2   Controle H2O2   Controle H2O2 
0 17,32 45,39   29,77 47,82   20,67 28,37 

0,5 16,28 41,96 30,05 55,77 13,03 17,80 
2 16,84 47,10   30,62 57,06   14,12 16,80 
6 15,70 33,80   27,85 49,48   11,31 18,24 
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Figura 4.1 Danos no DNA quantificados pela porcentagem de DNA na cauda (Tail intensity), obtidos 
por meio do ensaio cometal. Os linfócitos cultivados por 48 horas foram submetidos ao tratamento 
com H2O2 por 1 hora, sendo colhidos após 0; 0,5; 2 e 6 horas de recuperação. Foram analisados 8 
portadores de DA, 8 idosos controles e 5 jovens sadios. Os dados estão representados como média ± 
desvio padrão. A) Ensaio cometa convencional. B) Ensaio cometa com hOGG1 
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Figura 4.2 Dinâmica de reparo do DNA de linfócitos tratados com H2O2 
elaborado a partir das médias de porcentagem de danos no DNA em cada 
tempo de recuperação, mostrando também o erro padrão. A) Amostras de 
portadores de DA; B) Amostras de idosos controles; C) Amostras de jovens. 
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4.2 Expressão gênica transcricional (qRT-PCR) 
 

A PCR quantitativa em tempo real propiciou a análise da expressão transcricional de 

alguns genes diretamente relacionados ao processamento de danos e reparo no DNA (ATM, 

ATR, FANCG, FEN1, MTH1 e CDKN1A). Os dados foram analisados pelo programa REST 

2009. A análise estatística demonstrou que os genes CDKN1A e FANCG foram 

significativamente induzidos em DA. Além disso, tendências de indução do gene ATR e de 

repressão dos genes FEN1, ATM e MTH1 foram observadas; entretanto, as diferenças nos 

níveis de expressão desses genes não foram estatisticamente significativas (Tabela 4.2, 

Figuras 4.3 e 4.4). 

 
Tabela 4.2 Níveis de expressão dos genes ATM, ATR, MTH1, FEN1, FANCG e CDKN1A em 
indivíduos com DA quando comparados aos controles de mesma faixa etária, e seus respectivos 
valores estatísticos. P(H1) representa a probabilidade da hipótese alternativa de que a diferença entre 
os grupos seja apenas devida ao acaso. Foram considerados induzidos ou reprimidos os genes cuja 
expressão obteve diferença estatisticamente significativa (“–” representa ausência de diferença 
significativa). Os dados foram gerados na análise efetuada pelo software REST. 

Gene Nível de Expressão Erro padrão Intervalo de 
confiança (95%) P(H1) Regulação

ATM 0,791 0,345 - 2,743 0,017 - 4,531 0,806 -
MTH1 0,634 0,325 - 1,150 0,189 - 1,919 0,104 -
ATR 1,349 0,070 - 11,266 0,020 - 18,459 0,743 -

FANCG 2,444 1,136 - 4,567 0,744 - 30,005 0,012 Induzido
FEN1 0,372 0,046 - 2,637 0,008 - 10,776 0,247 -

CDKN1A 2,327 1,102 - 4,160 0,583 - 8,298 0,01 Induzido
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Figura 4.3 Níveis de expressão gênica (valores relativos em fold-change) obtidos para a comparação 
entre pacientes com DA (n=7) e idosos controles (n=7), analisados por PCR quantitativa em tempo 
real. Os genes de referência utilizados foram HPRT1, GUSB e B2M. 
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4.3 Expressão gênica traducional (Western blot) 
 

O método de Western blot propiciou a análise da expressão de algumas proteínas 

consideradas envolvidas na patogênese de DA. As proteínas ADAM10 e ADAM17 

mostraram pequenas diferenças nos níveis de expressão quando comparados os grupos de 

pacientes DA e controle, sendo que a análise estatística demonstrou que tais diferenças não 

foram significativas (p>0,05) (Figuras 4.5 e 4.6). 

A avaliação da expressão da proteína SOD1 demonstrou visualmente uma leve 

diminuição nos níveis de expressão em linfócitos de pacientes DA, no entanto, tal 

diminuição não foi estatisticamente significativa (p>0,05) entre os grupos DA e controle 

(Figuras 4.5 e 4.6).  

Com relação à análise da expressão protéica para a proteína TP53, foram realizados 

experimentos que possibilitaram a identificação de duas formas desta, a proteína inativa e 

sua forma fosforilada na serina 15 (TP53(ser15)). Quanto aos resultados, pode-se notar uma 

indução estatisticamente significativa (p<0,05) da expressão de TP53 em DA. No entanto a 

expressão da TP53(ser15) não apresentou diferença significativa (p>0,05) entre os grupos 

DA e controle (Figuras 4.5 e 4.6). 

 

 

 
Figura 4.5 Expressão das proteínas SOD1, TP53, TP53(ser15), ADAM17, ADAM10 e do controle 
endógeno β-actina em linfócitos de pacientes com DA e de indivíduos idosos controles, analisada por 
Western blot. 

.
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Figura 4.6 Valores obtidos na análise pelo 
programa Scion Image, referentes às médias dos 
valores de expressão proteica e seu desvio 
padrão. As proteínas foram extraídas a partir de 
linfócitos de pacientes (AD) e indivíduos controle 
(CO). * Diferença estatisticamente significativa 
(p<0,05). A) Proteína ADAM 10; B) Proteína 
ADAM 17; C) SOD1; D) TP53; E) TP53 (ser15). 
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5 DISCUSSÃO 
 
O desenvolvimento de tratamentos efetivos para DA é dificultado por sua natureza 

complexa e multigênica. Apesar de muitos estudos mostrarem que a progressão dessa 

doença está estritamente associada a anormalidades metabólicas e oxidativas, a base 

molecular de sua patofisiologia permanece controversa (Smith, Richey Harris et al. 1997; 

Perry, Nunomura et al. 2003). Evidências apontam para um possível aumento de danos no 

DNA, principalmente dano oxidativo além da diminuição da atividade de reparo, como 

fatores envolvidos na patogênese da DA (Li and Kaminskas 1985; Robison, Munzer et al. 

1987; Migliore, Fontana et al. 2005). No entanto, os resultados das pesquisas realizadas na 

área ainda não possibilitaram estabelecer a influência do dano oxidativo e determinar se 

este atua como causa ou conseqüência da doença. Assim é importante investigar os 

mecanismos moleculares envolvidos na DA, buscando elucidar o papel do estresse 

oxidativo, além de buscar a compreensão das vias de reparo do DNA e possíveis 

deficiências nesse processo que possam comprometer a integridade do material genético. 

Assim, o presente trabalho buscou verificar se linfócitos do sangue periférico de 

portadores da DA apresentam deficiências nos mecanismos de reparo do DNA e/ou 

alterações em níveis transcricionais e traducionais em genes relacionados às vias de 

deteccção e reparo desses danos. Os resultados obtidos reforçaram a hipótese de falhas 

nos mecanismos de reparo do DNA desses indivíduos, assim como o comprometimento de 

alguns genes relacionados a essa via, conforme será discutido a seguir. 

 

5.1 Danos no DNA e cinética de reparo 
 

O ensaio cometa alcalino permitiu verificar diferenças entre a eficácia dos 

mecanismos de reparo do DNA em linfócitos de indivíduos portadores da DA em 

comparação ao grupo de controles idosos da mesma faixa etária bem como com o grupo de 

jovens sadios. Após a coleta do sangue, os linfócitos foram separados e cultivados por 48 

horas, tratados com 80µM de H2O2 durante a última hora de cultivo (tratamento por 1 hora), 

sendo colhidas amostras após 0; 0,5; 2 e 6 horas de recuperação para serem submetidas ao 

ensaio cometa. 

Os resultados desse ensaio foram analisados por meio do teste estatístico Two Way 

ANOVA que demonstrou diferenças significativas (p<0,05) entre os grupos estudados. 

Esses dados mostraram que a resposta à indução de danos no DNA, assim como o 

processo de reparo, são diferentes entre jovens, idosos controles e idosos portadores de 

DA. Dessa forma, os dados indicaram que o processo de envelhecimento pode acarretar 
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mudanças na cinética de reparo do DNA. A comparação entre os grupos indicou diferenças 

na dinâmica do processo de reparo do DNA entre portadores de DA e os grupos controle 

das diferentes faixas etárias (jovens versus idosos), o que está de acordo com algumas 

hipóteses já postuladas para a DA (Leutner, Schindowski et al. 2005). 

O H2O2 foi o agente usado para a indução dos danos e posterior observação da 

dinâmica do processo de reparo do DNA. No entanto, a indução de danos pelo tratamento 

com H2O2 não ocorre de maneira direta, uma vez que esta molécula é relativamente pouco 

reativa. Muitos dos danos que esta causa ao DNA são resultantes da produção de radicais 

hidroxil (OH●) que se ocorre na presença de metais, como por exemplo, o ferro, por meio de 

eventos como a Reação de Fenton (Imlay, Chin et al. 1988; Dizdaroglu 1991): 

Fe2+ + H2O2                      OH● + OH- + Fe3+ 

Por sua vez, o OH● é um oxidante extremamente reativo, com meia vida bastante 

curta. Essa molécula é capaz de danificar muitos componentes celulares, incluindo a 

molécula de DNA, tanto por sua ação direta quanto pela produção de novos ROS 

(Shackelford, Kaufmann et al. 2000).  Como exemplo dos danos causados no DNA, 

podemos destacar quebras de fita simples e dupla, formação de sítios álcali-lábeis e 

oxidação de bases (Joenje 1989). 

No presente trabalho, o tratamento com H2O2 mostrou-se mais eficaz em gerar danos 

na molécula de DNA em linfócitos de indivíduos portadores de DA aumentando o tail 

intensity de uma média de 8,96 de danos basais para 36,62 depois do tratamento; em 

idosos controles esses danos foram gerados em menor proporção, com a média do tail 

intensity variando de 22,31 nos níveis basais para 41,99 sob condições de tratamento. Em 

indivíduos jovens, a quantidade de danos induzidos pelo agente foi a menor em relação aos 

outros grupos.  

Em relação à questão da diferença entre os grupos controle e DA, Leutner et al. 

(2005) mostraram que linfócitos de pacientes com DA são mais sensíveis a ROS, induzidas 

pelo tratamento com o composto químico estaurosporina, comparados aos linfócitos de 

indivíduos controles da mesma idade e de controles jovens. No entanto, quando incubados 

com outro composto químico, o dRib, a indução de ROS  nos linfócitos de DA e de controles 

idosos foi praticamente a mesma, mas observou-se uma menor indução em indivíduos 

jovens. Esses dados são importantes quando comparados aos obtidos neste trabalho, 

embora tenha sido utilizado o peróxido de hidrogênio como agente gerador de danos; os 

resultados demonstram uma maior indução de danos nos linfócitos de portadores de DA em 

relação aos controles, e a indução nos indivíduos jovens foi menor. Assim, os três grupos 

apresentaram um padrão de resposta similar nos dois estudos, indicando que 

provavelmente os mecanismos envolvidos nas respostas à geração de dano oxidativo 

diferem entre os pacientes com DA e os indivíduos idosos controles. Entretanto, embora 
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possa ser considerado que o grupo de idosos controles representa uma condição normal de 

envelhecimento, essa condição não exclui uma séria de alterações progressivas ao longo da 

vida. 

Os linfócitos originam-se de células tronco hematopoiéticas localizadas na medula 

óssea. Essas células têm um alto potencial de auto-renovação, podendo gerar uma grande 

população a partir de poucos progenitores (Bousso, Wahn et al. 2000; Weissman 2000). 

Isso implica em altas taxas de divisão celular e consequentemente propensão a altos 

índices de danos no DNA nos diferentes estágios de desenvolvimento (Rivera-Munoz, 

Malivert et al. 2007). Estudos demonstraram que células hematopoiéticas de indivíduos 

idosos apresentam diminuição dos telômeros em relação a indivíduos jovens, mostrando 

que a telomerase presente nestas células não é suficiente para conter os efeitos da 

proliferação intensa. Foi descrito ainda que células tronco hematopoiéticas são 

particularmente sensíveis ao acúmulo dos efeitos dos danos ao DNA a que foram expostas 

durante sua vida quando estes não são devidamente reparados (Nijnik, Woodbine et al. 

2007; Rossi, Bryder et al. 2007). 

Portanto, os linfócitos, apesar de serem células relativamente jovens no organismo, 

estão sujeitas a danos no DNA mesmo antes do seu processo de diferenciação. Se 

considerarmos que os níveis de dano oxidativo no DNA são maiores em células 

senescentes e que estão ainda ligados ao processo de envelhecimento e às doenças a este 

relacionadas (Hamilton, Van Remmen et al. 2001; Baynes 2002; Mattson 2003); e ao 

mesmo tempo, Duan et al (2005)mostraram que fibroblastos humanos jovens, tratados por 

um tempo prolongado com H2O2, apresentaram mudanças similares à senescência 

replicativa, sendo que esse tratamento contínuo provocou acúmulo de dano no DNA 

associado à diminuição da capacidade de reparo das células, o aumento do estresse 

oxidativo e a diminuição dos mecanismos de reparo do DNA podem ser apontados como 

importantes fatores promotores de danos ao material genético. Assim, nos indivíduos 

idosos, os linfócitos podem demonstrar as conseqüências dos danos ao DNA acumulados 

ao longo da vida que os tornaram mais suscetíveis. Em relação aos portadores de DA, o 

próprio organismo é acometido por alterações homeostáticas provocadas por fatores como o 

acúmulo de determinadas proteínas, gerando um ambiente que pode ter deixado os 

linfócitos sujeitos ao acúmulo de danos e à diminuição da atividade de reparo. 

Leutner et al. (2005) também compararam grupos de indivíduos semelhantes aos 

deste trabalho (jovens, idosos controle e portadores de DA) em relação aos danos basais à 

molécula de DNA e observaram níveis mais elevados em DA que nos controles idosos, e 

ainda menores em jovens. Ao contrário deste, no presente estudo, enquanto as quantidades 

de danos basais em idosos controles e jovens sadios foram semelhantes, os indivíduos com 

DA apresentaram um número reduzido desse tipo de dano.  
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Essa diferença foi um resultado inédito e precisa ser melhor estudada; talvez possa 

ser explicada pelo momento em que as células foram avaliadas. No trabalho de Leutner et 

al. (2005) as medições foram realizadas imediatamente após a coleta dos linfócitos, 

enquanto neste trabalho, por razões metodológicas, estes foram cultivados por 48 horas em 

meio de cultura. 

O ensaio cometa com o pH alcalino possibilita detectar vários tipos de danos que 

geram quebra da fita de DNA; no entanto, apenas medições de quebras fornecem 

informações limitadas a respeito dos danos provocados na molécula. Essas quebras podem 

representar o efeito direto de alguns agentes que causam danos, mas que em geral são 

rapidamente reparados. As quebras visualizadas podem refletir ainda sítios abásicos e até 

mesmo etapas intermediárias de reparo do DNA, como já foi discutido (Collins 2004). Assim, 

para tornar a técnica mais sensível, foi utilizada uma enzima que reconhece um tipo 

particular de dano e cria uma quebra neste local. Essa enzima é a hOGG1, uma 

endonuclease específica que reconhece e catalisa a remoção de 8-oxoG da dupla fita de 

DNA, deixando um sítio abásico para que seja reparado pela maquinaria de BER (Boiteux 

and Radicella 2000; Christmann, Tomicic et al. 2003). 

A utilização dessa enzima aumentou consideravelmente os níveis de danos no DNA, 

mas alterou pouco as proporções entre os grupos em relação as que foram observadas no 

ensaio convencional. Ou seja, para os três grupos estudados, nas amostras tratadas com 

H2O2, assim como nas não tratadas, a quantidade de danos visualizados no tempo 0h com a 

adição da enzima foi proporcional à quantidade encontrada no ensaio convencional. No 

entanto, houve diferenças importantes na cinética de reparo do DNA visualizada nos tempos 

de recuperação quando foi usada a enzima, que serão explicadas posteriormente. 

Kadioglu et al. (2004) observaram por meio do ensaio cometa usando duas 

endonucleases específicas (Endo III e Fpg), aumento do dano oxidativo no DNA de linfócitos 

portadores de DA em relação aos controles e ressaltaram a possibilidade do aumento de 

danos por radicais livres associados à doença. No entanto, esses dados diferem dos obtidos 

no presente trabalho, uma vez que neste, mesmo os níveis basais de danos detectados 

após o tratamento com a enzima foram menores em DA. Ainda é possível estabelecer uma 

relação interessante entre estes dados quando se compara a metodologia usada em cada 

trabalho, como ocorreu quanto aos danos basais obtidos para as amostras submetidas ao 

ensaio convencional. Enquanto no trabalho de Kadioglu et al. (2004) os linfócitos eram 

imediatamente colhidos e testados, no presente trabalho as condições de cultivo das células 

durante dois dias pode ter gerado essa diferença, provavelmente pelo fato de que as células 

em cultura não ficam expostas às intempéries de um organismo acometido por altas taxas 

de estresse oxidativo. Entretanto, devem existir outros fatores que merecem ser 

investigados. 
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Em relação à indução de danos pelo H2O2, Mórocz et al. (2002)encontraram maiores 

concentrações de 8OHdG em linfócitos de pacientes com DA que nos controles de mesma 

idade, quando tratados com 150µM de H2O2 por 5 minutos.  

No presente estudo, a indução de danos foi maior em portadores de DA. Embora a 

média de danos observada após o tratamento tenha sido parecida entre DA e controles 

idosos, os danos basais, assim como no ensaio convencional, já eram menores em DA. 

Dessa forma, o dano basal cuja média de tail intensity foi 17,32 em DA aumentou para 

aproximadamente 45,39 com o tratamento, enquanto que em idosos controles passou de 

29,77 para 46,47. Em relação aos indivíduos jovens, a indução desse tipo de dano oxidativo 

foi mínima. Morocz et al. (2002) também analisaram os linfócitos imediatamente após a 

colheita e mesmo as amostras tratadas não foram colocadas em cultura; e suspeitam que a 

explicação para a quantidade aumentada nos níveis basais de purina oxidada foi devida à 

presença de estresse oxidativo endógeno ou incapacidade de manutenção do equilíbrio 

redox na DA. Assim, o estresse oxidativo endógeno pode ser apontado como fator crucial 

nas diferenças observadas entre os resultados, confirmando a hipótese de que os danos 

basais possam ter influenciado a diferença entre os resultados, assim como foi sugerido 

para os danos basais observados no ensaio cometa convencional. 

Quando estudada a dinâmica do processo de reparo nos tempos determinados, 

houve diferença entre o tratamento com a enzima hOGG1 e o ensaio convencional. No 

ensaio convencional, apesar de os níveis de danos não atingirem níveis basais, os controles 

tanto jovens quanto os idosos mostraram-se mais eficientes em reparar os danos gerados 

pelo tratamento com H2O2, após seis horas de recuperação em relação aos portadores de 

DA. No ensaio cometa com a enzima hOGG1, tanto os portadores de DA quanto os idosos 

controles não foram capazes de reparar a maior parte dos danos induzidos, enquanto os 

indivíduos jovens mostraram proficiência nesse processo. 

 Conforme já foi amplamente mencionado, o acúmulo de danos no DNA está 

associado ao desbalanço entre a geração de danos no DNA, tanto pelo metabolismo 

endógeno quanto por agentes exógenos, e o processo de eliminação desses danos pela 

maquinaria celular de reparo. Com o processo de envelhecimento, as taxas de mutação 

parecem aumentar, indicando o declínio da eficiência do reparo de DNA com o aumento da 

idade dos indivíduos (Bohr and Anson 1995; Walter, Grabowski et al. 1997). Hazane et al. 

(2006)mostraram, por meio do ensaio cometa que fibroblastos humanos epiteliais 

apresentam reparo de dano induzido por  UVA mais lento em relação à idade do indivíduo. 

Da mesma forma, Ivancsits et al. (2003)mostraram a diminuição dependente da idade da 

eficiência dos mecanismos de reparo de quebras no DNA em fibroblastos submetidos à 

irradiação por campo eletromagnético. 
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Assim, os dados do presente trabalho indicam que o fator idade contribui 

significativamente para o processo de reparação dos danos causados pelo H2O2, em 

especial os danos oxidativos, reforçando a hipótese de diminuição da eficiência dos 

mecanismos de reparo do DNA durante o processo de envelhecimento e nas doenças a 

este relacionadas. 

 

5.2 Regulação da expressão gênica 
 

A análise da expressão gênica por PCR em tempo real em linfócitos de idosos sadios 

e idosos portadores da DA permitiu verificar os perfis transcricionais de importantes genes 

que participam da resposta ao estresse oxidativo. Assim, foi observado que os genes 

FANCG e CDKN1A, implicados no controle do ciclo celular e no reparo do DNA, estão 

induzidos nos pacientes com DA. Alterações nos perfis transcricionais dos genes ATM, ATR, 

FEN1 e MTH1 não foram estatisticamente significativas entres os grupos estudados. 

Em humanos, o gene MTH1 (mutT homolog-1) desempenha papel semelhante ao de 

mutT em E. coli. Quando comparados em relação às suas proteínas, há similaridade de 23% 

dos aminoácidos e quando a proteína humana foi expressada em E. coli, houve a 

diminuição da taxa de mutações espontâneas, atingindo frequências normais; dessa forma, 

a enzima humana tem a mesma capacidade de prevenção de mutações que a proteína 

MutT (Furuichi, Yoshida et al. 1994; Nakabeppu 2001). 

Em Escherichia coli, a proteína MutT hidrolisa 8-oxo-dGTP, que é uma forma oxidada 

do nucleotídeo precursor dGTP (deoxiguanosina trifosfato), sendo uma das principais fontes 

endógenas de mutação espontânea. Durante a duplicação do DNA, 8-oxo-dGTP pode ser 

inserida na fita nascente, oposta a uma adenina ou citosina na fita molde, com quase a 

mesma eficiência, gerando transversões A:T para C:G (Cheng, Cahill et al. 1992; Maki and 

Sekiguchi 1992; Sekiguchi 1996). A hidrólise desse precursor pela MutT para sua forma 

monofosfato, elimina o substrato lesado do pool precursor de DNA (Maki and Sekiguchi 

1992). A perda do gene mutT aumenta a ocorrência espontânea de transversões A:T para 

C:G em mil vezes em relação ao tipo selvagem (Tajiri, Maki et al. 1995). As purinas 

nucleosídeo trifosfato oxidadas, tais como 2-OH-dATP, 8-oxo-dGTP, 8-oxo-dATP e 8-oxo-

GTP são hidrolisadas por suas monofosfatases correspondentes, por meio da ação da 

proteína MTH1 (Hayakawa, Taketomi et al. 1995). 

O gene MTH1 provavelmente possui um promotor que responde com eficiência tanto 

à atividade proliferativa quanto ao estresse oxidativo. Sendo assim, sob essas condições, a 

transcrição do gene é induzida (Oda, Nakabeppu et al. 1997). Assim, a proteína MTH1 é 

importante na manutenção da fidelidade da duplicação e transcrição do DNA, protegendo os 

indivíduos de doenças como o câncer e doenças neurodegenerativas (Nakabeppu 2001).  
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Song et al. (2011) mostraram um aumento nas quantidades de 8-oxoG no RNA e 

diminuição da expressão de MTH1 no hipocampo de pacientes com DA. Os autores 

sugeriram que a deficiência de MTH1 pode ser um fator relacionado ao processo de 

envelhecimento e às doenças a este relacionadas (Furuichi, Yoshida et al. 1994; Ishibashi, 

Hayakawa et al. 2005). 

Para o gene MTH1 não houve alteração estatisticamente significativa (p< 0,05) entre 

DA e idosos controles, porém, observou-se uma tendência à repressão desse gene na DA 

(P(1) =0,104), o que pode estar relacionada à deficiência do reparo de dano oxidativo. 

Assim, a tendência à repressão mostrada pelos dados do presente trabalho, embora sem 

comprovação estatística, pode ter relação com o desenvolvimento da DA e merece ser 

investigada com mais detalhe, tanto ao nível transcricional quanto proteico. 

 

O gene FEN1 codifica uma proteína que pertence à família das Flap endonucleases, 

sendo considerada uma 5’ nuclease específica, que pode atuar como endonuclease e 

também como exonuclease. Como endonuclease, FEN1 reconhece especificamente a fita 

dupla de DNA com uma extremidade 5'desanelada, fazendo uma clivagem endonucleolítica 

na base dessa extremidade. Como exonuclease, a FEN1 atua na degradação de 

nucleotídeos progressivamente a partir de uma incisão ou lacuna (Liu, Kao et al. 2004; 

Tsutakawa, Classen et al. 2011). 

FEN1 tem funções cruciais na síntese da fita lagging da molécula de DNA, na via 

longa do reparo por excisão de bases, e de maneira geral, na manutenção da estabilidade 

genômica. Estudos recentes demonstraram que essa proteína exerce ainda funções no 

processo de apoptose, controle do ciclo celular, manutenção da estabilidade dos telômeros, 

no reparo NHEJ e até mesmo na junção Holliday (Frosina, Fortini et al. 1996; Parenteau and 

Wellinger 1999; Negritto, Qiu et al. 2001; Sharma, Otterlei et al. 2004). 

No reparo por excisão de bases, a atuação da FEN1 é uma das mais bem descritas 

e esclarecidas. Após ser feita a incisão 5’ no sítio AP pela proteína APE1, o complexo 

Polδ/ε, PCNA e FEN1 se desloca  na fita 3’ até a incisão, produzindo uma estrutura em flap 

de 2 a 10 nucleotídeos, a qual será cortada pela FEN1 endonuclease, sendo que a partir 

disso, esse trecho da fita é reconstruído pela polimerase (Frosina, Fortini et al. 1996; Sancar 

and Reardon 2004). 

Apesar da extensa gama de atuação da proteína codificada pelo gene FEN1, houve 

uma tendência à repressão da transcrição desse gene em idosos com DA, apesar de não ter 

havido significância estatística. Seria interessante avaliar a atividade da proteína FEN1 em 

portadores de DA, uma vez que esta participa ativamente da via BER, provavelmente 

comprometida na doença. 
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Em relação ao gene FANCG, este pertence ao grupo de genes da série FANC, 

mutados em pacientes com anemia de Fanconi (FA). A FA é uma doença autossômica 

recessiva caracterizada por alta susceptibilidade ao câncer, anormalidades congênitas, 

falhas na medula óssea e alta incidência de leucemia e tumores sólidos (Alter 1999; Mi, 

Qiao et al. 2004; Moldovan and D'Andrea 2009). Essa doença é geneticamente heterogênea  

causada por mutações em um dos treze genes até então identificados ((Levitus, Joenje et al. 

2006; Smogorzewska, Matsuoka et al. 2007). Os produtos codificados por esses genes não 

se assemelham a proteínas conhecidas e têm poucos motivos funcionais indentificados (Mi, 

Qiao et al. 2004; Wilson, Yamamoto et al. 2008). 

Uma característica biológica da FA é que as células em cultura, assim como os 

próprios pacientes, exibem hipersensibilidade a agentes que geram croos-links no DNA. 

Essa sensibilidade resulta em quebra cromossômica, que é uma característica fenotípica 

utilizada em testes clínicos para FA. A reação aos crosslinks pode também ser manifestada 

pelo atraso em G2, o que pode ser visto como defeito da fase S nas células com FA 

(Dutrillaux, Aurias et al. 1982; Kaiser, Lojewski et al. 1982; Kupfer, Naf et al. 1997). Não 

obstante, os mecanismos bioquímicos envolvidos nesse processo não foram ainda 

elucidados (Wilson, Yamamoto et al. 2008). 

As proteínas FA parecem estar interelacionadas e participam de pelo menos dois 

complexos (Kupfer, Naf et al. 1997; Naf, Kupfer et al. 1998). O primeiro, o complexo nuclear, 

envolve FANCA, FANCC, FANCE, FANCF, FANCG, e FANCL (Garcia-Higuera, Kuang et al. 

1999; Waisfisz, de Winter et al. 1999; Christianson and Bagby 2000; de Winter, van der 

Weel et al. 2000; Meetei, de Winter et al. 2003). O segundo é composto por FANCD2 e 

FANCE (Garcia-Higuera, Taniguchi et al. 2001). A integridade do complexo nuclear é 

essencial para a monoubiquitinação da proteína FANCD2 que ocorre em resposta a danos 

do DNA, incluindo a formação de crosslinks e lesão oxidativa. Durante o ciclo celular, a 

FANCD2 monoubiquitinada aparece durante a fase S e se colocaliza com BRCA1 e Rad51 

em regiões em que há quebra dupla da fita de DNA. A BRCA1 e a Rad51 são proteínas 

importantes na via de reparo de quebras duplas pelo processo de recombinação homóloga 

(Taniguchi, Garcia-Higuera et al. 2002; Hinz, Nham et al. 2007) 

O reparo por recombinação homóloga usa a cromátide-irmã como molde para o 

reparo de quebras de fita dupla causadas por agressões externas como as radiações 

ionizantes, assim como para reiniciar forquilhas de duplicação lesionadas durante a síntese 

de DNA (Thompson and Schild 2001; Helleday 2003). Esses processos são facilitados pela 

rad51 recombinase, a qual requer proteínas mediadoras como BRCA2 e outros cinco 

parálogos de Rad51. A identificação de FANCD1 como BRCA2 (Howlett, Taniguchi et al. 

2002), e as associações físicas entre FANC e as proteínas de reparo por recombinação 

homóloga (Hussain, Wilson et al. 2006), sugerem o papel das proteínas FANC em prevenir 
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ou reparar quebras nas forquilhas de duplicação, destacando-se uma potencial ligação entre 

as proteínas FA e as proteínas da via de reparo por recombinação homóloga (Hinz, Nham et 

al. 2007). 

Wilson et al. (2008) propuseram que a proteína FANCG participa de um complexo 

com BRCA2, FANCD2 e XRCC3. Este complexo apresenta importante função no reparo de 

crosslinks por meio do processo de reparo por recombinação homóloga. Segundo Hinz et. 

al. (2007), o reparo homólogo restaura com fidelidade forquilhas de replicação quebradas, 

enquanto as vias da FA atuam mais globalmente para manter a estabilidade cromossômica, 

promovendo uma eficiente união das quebras derivadas da duplicação do DNA, assim como 

no reparo homólogo e na síntese translesão. 

A fosforilação de FANCG ocorre nas serinas 7, 383 e 387 e essas modificações são 

funcionalmente importantes para resistência celular a danos do tipo crosslinks (Mi, Qiao et 

al. 2004). Em linfoblastos, a proteína alterada FANCG-S7A é capaz de se ligar e estabilizar 

FANCA e FANCC, apesar de a monoubiquitinação de FANCD2 ser reduzida. No entanto, foi 

bem estabelecido que FANCG é crítica para a montagem funcional do cerne do complexo 

nuclear  (Garcia-Higuera, Kuang et al. 1999; Waisfisz, de Winter et al. 1999; Gordon and 

Buchwald 2003). 

Foi sugerido que a proteína FANCG pode ter importante função no reparo e na 

proteção contra dano oxidativo (Degan, Bonassi et al. 1995; Futaki, Igarashi et al. 2002; 

Pagano and Youssoufian 2003). Provavelmente, a indução de FANCG em indivíduos com 

DA pode estar relacionada ao estresse oxidativo ao qual essas células estão submetidas, 

visto as inúmeras funções que este gene pode desempenhar ligadas ao reparo e 

processamento de danos no DNA. 

Há evidência de que o sistema ubiquitina-proteassoma apresente falhas nas células 

de portadores de DA (Song and Jung 2004; Oddo 2008). A proteína FANCG, por ter uma 

papel importante em um complexo com função E3 ligase é uma peça importante no 

entendimento da doença, uma vez que o respectivo gene codificador tenha se apresentado 

induzido em portadores de DA. Sem dúvida, seria interessante investigar possíveis 

mutações e alterações funcionais em outros genes da via FA. 

 

As proteínas codificadas pelos genes ATM e ATR são proteínas quinases membros 

da família fosfatidilinositol 3-quinase, que também incluem as DNA-PKs (Lempiainen and 

Halazonetis 2009). As proteínas ATM e ATR são capazes de ativar uma complexa resposta 

de sinalização a vários estímulos, principalmente aos danos no DNA. Ainda não está claro 

se ATM desempenha algum papel além da ativação da resposta ao dano no DNA, que 

possa estar ligado ao processo de neurodegeneração (Tibbetts, Brumbaugh et al. 1999; 

Shiloh 2003; Subba Rao 2007; Guo, Deshpande et al. 2010; Cosentino, Grieco et al. 2011). 
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ATM foi inicialmente descrita como componente crítico na resposta a quebras de fita 

dupla, no entanto, tem sido demonstrado o seu papel na resposta a danos causados por 

ROS, visto que esta proteína protege do acúmulo de ROS estimulando a produção de 

NADPH e promovendo a síntese de nucleotídeos necessários para o reparo de quebra 

dupla (Shiloh 2003; Guo, Deshpande et al. 2010; Cosentino, Grieco et al. 2011). 

ATR é ativada principalmente por quebras terminais de fita simples, que são geradas 

após a indução de aductos de DNA durante o processo de quebra de fita dupla, ou 

problemas na forquilha de replicação. O tamanho e o tipo da quebra determinam como será 

ativação da ATR. Há ainda evidências de que esta proteína possa ser ativada por outros 

mecanismos (Zou 2007; Cimprich and Cortez 2008; Shiotani and Zou 2009; Flynn and Zou 

2011).  

ATM e ATR apresentam redundância funcional e compartilham sobreposição de 

substrato específico; ambos fosforilam preferencialmente em seus substratos, resíduos 

serina ou treonina que são seguidos por glutamina (motivos SQ/TQ) (Lavin and Kozlov 

2007; Cimprich and Cortez 2008; Lovejoy and Cortez 2009; Derheimer and Kastan 2010). 

Foram identificadas mais de 700 proteínas contendo motivos de fosforilação ATM/ATR 

(Matsuoka, Ballif et al. 2007). Um importante alvo para essas proteínas é a TP53, que sofre 

ativação e estabilização em resposta a danos no DNA. Essa regulação pode ser feita por 

meio da fosforilação direta da molécula, ou indiretamente pela fosforilação de vários outros 

reguladores (Pereg, Shkedy et al. 2005; Pereg, Lam et al. 2006; Levine and Oren 2009; 

Cheng and Chen 2010). Alguns dos substratos de ATM/ATR são proteínas quinases com 

alvos downstream, principalmente CHK1e CHK2 (Chen and Poon 2008; Smith, Tho et al. 

2010). 

A expressão dos genes ATM e ATR seria esperada, uma vez que a DA é 

caracterizada por altas taxas de dano oxidativo, que poderiam requerer a expressão desses 

genes. No entanto, além de não ser observada indução transcricional desses genes, os 

resultados de Western blot confirmaram a ausência de expressão das proteínas respectivas, 

uma vez que a proteína TP53 fosforilada na serina15, que é um dos alvos de ATM/ATR 

também não foi detectada neste trabalho. 

 

Outro transcrito gênico estudado e induzido é do gene CDKN1A. Este codifica uma 

proteína que é membro da família dos inibidores de CDk (cyclin dependent kinases), a 

CDKN1A, também conhecida como p21. Esta é responsável por controlar a transição G1/S 

por meio da ligação aos complexos ciclina D-CDK4, ciclina E-CDK2, e ciclina A-CDK2 (Gu, 

Turck et al. 1993; Harper, Adami et al. 1993; Xiong, Hannon et al. 1993; Jung, Qian et al. 

2010) 
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Sinais de estresse chegam de várias vias e todos parecem convergir para ativação 

da proteína TP53, culminando na ativação dos alvos desta, como o gene CDKN1A (Giaccia 

and Kastan 1998; Ashcroft and Vousden 1999; Prives and Hall 1999). A indução 

transcricional desse gene é regulada por vias dependentes e independentes de TP53 

(Macleod, Sherry et al. 1995). A CDKN1A pode se ligar à PCNA, interferindo em suas 

interações com o fator de replicação C, com a DNA polimerase e com FEN1, inibindo a 

replicação do DNA, in vitro. Altas concentrações de CDKN1A são requeridas para inibir a 

atividade da PCNA no reparo do DNA e então reprimir a duplicação in vitro (Li, Waga et al. 

1994; Podust, Podust et al. 1995; Chen, Chen et al. 1996; Oku, Ikeda et al. 1998; Waga and 

Stillman 1998). Apesar de muita informação a respeito desse gene, os mecanismos que 

atuam sobre a sua regulação permanecem ainda não completamente elucidados.  

A CDKN1A é ainda substrato para sistema proteassoma, no entanto, sua 

degradação não requer ubiquitinação das lisinas, mas ao invés disso, a ubiquitinação N-

terminal parece ter papel chave na sua degradação (Blagosklonny, Wu et al. 1996; Sheaff, 

Singer et al. 2000; Bloom, Amador et al. 2003). O turnover de muitas ciclinas e inibidores de 

CDKs é regulado ao longo do ciclo celular (Li and Blow 2001; Spruck and Strohmaier 2002). 

Em relação à CDKN1A, foi demonstrado que a ciclina D1 pode ter um papel direto em seu 

turnover (Coleman, Marshall et al. 2003).  

A estimulação de células quiescentes por soro resultou na indução da proteína 

CDKN1A, a qual é ligada ao aumento dos níveis de mRNA pra essa proteína (Macleod, 

Sherry et al. 1995; Cai and Dynlacht 1998).  Por sua vez, sinais de estresse que causam 

parada em G1, tais como radiação γ ou ultra-violeta ou actinomicina D não causam aumento 

na meia vida de CDKN1A (Maki and Sekiguchi 1992; Sheaff, Singer et al. 2000), sugerindo 

que sob essas condições de estresse seu acúmulo depende apenas do aumento da 

transcrição. 

Dessa forma, a indução da transcrição do gene CDKN1A observada neste estudo 

pode estar associada à elevada taxa de estresse associada à DA, mostrando que umas das 

vias ativadas pela proteína TP53 possivelmente se encontra induzida nesses indivíduos, o 

que está de acordo com os dados de expressão obtidos por Western blot no presente 

trabalho, discutidos adiante. 

 

Por meio da técnica de Western blot, foi possível avaliar a expressão das proteínas 

TP53 e sua forma fosforilada (serina 15), além da SOD1, e das proteínas envolvidas na 

degradação de APP, ADAM10 e ADAM17. 

Em relação à proteína TP53, esta foi significativamente mais expressa em indivíduos 

DA relativamente aos indivíduos controles. No entanto, a análise da mesma proteína na 
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forma fosforilada na serina 15 não mostrou diferença significativa entre pacientes e 

controles, constatando-se uma baixa expressão em ambos os grupos. 

A importância da proteína supressora de tumor TP53 é devida ao seu papel 

fundamental na regulação negativa da progressão do ciclo celular por meio da ativação da 

transcrição de inúmeros dos seus genes reguladores, podendo em alguns momentos 

interromper a proliferação celular e até mesmo conduzir a célula à apoptose. Esta proteína 

é, então, responsável por prevenir o acúmulo de alterações genéticas irreversíveis que 

possam causar transformação nas células. Assim, sua atuação permite a manutenção da 

integridade genômica ao longo do ciclo celular e por essa propriedade, a TP53 foi 

considerada “guardiã do genoma” (Agarwal, Agarwal et al. 1998; Attardi and Jacks 1999).  

Existem algumas proteínas responsáveis pela manutenção da regulação ideal da 

TP53 na célula. Sob condições normais, esta é muito instável com uma meia vida curta de 

20 a 25 minutos (Reich and Levine 1984; Mosner, Mummenbrauer et al. 1995). Os níveis 

baixos de TP53 nas células não submetidas a estresse são, portanto, resultado de um 

turnover rápido (Oren and Rotter 1999). A degradação rápida dessa proteína é mediada pela 

MDM2, cujos transcritos são ativados pela própria TP53. MDM2 se liga diretamente à região 

N-terminal de TP53 e inibe suas atividades transcricionais. Além disso, MDM2 é uma E3 

ubiquitina-ligase que promove a degradação da TP53 pelo sistema proteassoma (Yee and 

Vousden 2005). É importante observar que enquanto a monoubiquitinação da TP53 

promove sua exportação para o citoplasma, a poliubiquitinação induz a sua degradação 

(Yee and Vousden 2005).  

Como há evidência de que a DA também está associada a disfunções no sistema 

ubiquitina-proteassoma, adicionada ao fato de que a degradação da TP53 é diretamente 

ligada a este sistema, pode-se sugerir uma possível correlação entre esses fatores. Uma 

hipótese para a presença de concentrações elevadas da proteína TP53 nas células desses 

indivíduos pode estar relacionada a falhas nesse sistema de degradação. Dessa forma, os 

genes relacionados a essa regulação negativa da proteína, como por exemplo, o MDM2, 

merecem ser estudados com detalhe. 

Em células sob estresse, várias proteínas são responsáveis pela regulação da 

ativação da TP53. O gene ARF, por exemplo, cuja transcrição é aumentada pela elevação 

nos níveis de E2F, dá origem a uma proteína que se liga ao MDM2 e bloqueia sua 

associação ao TP53, promovendo aumento dos níveis desta. CHK1 e CHK2 também são 

responsáveis por essa ativação, pela fosforilação da TP53 na serina 20, bloqueando sua 

interação com MDM2. Outros reguladores dessa ativação são as proteínas ATM e ATR, que 

induzem a TP53, por meio da fosforilação de vários resíduos N-terminais, entre eles a serina 

15 (Bartek and Lukas 2001; Ho, Siu et al. 2006).  
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Sob condições normais, quando a parada no ciclo e a apoptose não devem ser 

induzidas, a TP53 precisa ser mantida em baixos níveis por seus inibidores, de outra forma, 

pode acarretar consequências drásticas para a célula, o que evidencia a importância de 

averiguar a relação da indução com a patologia da DA. 

Ohyagi et al. (2005) mostraram que a TP53 pode ter sua regulação alterada pela 

atuação nuclear da Aβ42, promovendo apoptose neuronal dependente de TP53, por meio 

da ativação do promotor do gene que a codifica. 

A proteína TP53 foi associada a processos neurodegenerativos, podendo ser 

considerada um possível biomarcador em linfócitos para a DA. Em pacientes com DA foi 

relatado um comprometimento da estrutura terciária da TP53, que altera a sua função 

levando a uma resposta diferente sob condições de injúria citotóxica (Lanni, Racchi et al. 

2008). Há evidências de que a TP53 encontrada em excesso nos tecidos periféricos, como 

fibroblastos epiteliais e células mononucleadas do sangue de indivíduos com DA sejam 

formas com conformação alterada (Uberti, Carsana et al. 2002; Lanni, Racchi et al. 2008). 

Os resultados do presente trabalho mostraram que, apesar da TP53 ser bastante 

expressa em DA, a sua ativação (fosforilação na serina 15) não foi observada. Segundo a 

literatura, essa ativação é geralmente mediada pelas proteínas ATM, ATR ou DNA PK 

(Tibbetts, Brumbaugh et al. 1999).  Estes resultados apoiam os dados obtidos quanto à 

expressão transcricional, os quais não mostraram diferenças nos níveis de ATM e ATR nos 

pacientes com DA comparados a idosos de mesma faixa etária. Foi observada também a 

indução transcricional do gene CDKN1A que pode ter sido consequência do aumento da 

proteína TP53. 

Uberti et al. (2002) trataram fibroblastos epiteliais de indivíduos portadores de DA em 

comparação a controles não-DA com H2O2 e observaram uma deficiência dessas células de 

DA em ativar as vias dependentes de TP53 para parada no ciclo celular e apoptose. Não foi 

observada também a ativação de seus genes alvo, como CDKN1A, demonstrando 

alterações nas vias de detecção e reparo dos danos no DNA em tecidos periféricos de 

portadores da DA. De acordo com esses dados pode-se estabelecer uma relação com a 

deficiência dos mecanismos de reparo em DA visualizados neste trabalho por meio do 

ensaio cometa, porém contrasta com os dados de expressão gênica transcricional, que 

mostraram a indução da transcrição de CDKN1A nos portadores de DA. 

Dessa forma, estudos no sentido de elucidar o papel da TP53 na patologia da DA e 

as vias a esta relacionadas permitirão uma maior compreensão da doença no organismo 

como um todo. 
 

As proteínas ADAM10 e ADAM17 estão relacionadas ao papel de α-secretase; elas 

atuam na quebra da proteína precursora de amilóide, de modo que esta não seja 
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transformada em Aβ, podendo evitar a deposição de placas amilóides, características da 

DA. Neste trabalho, a análise da expressão destas proteínas foi realizada, comparando 

pacientes DA com indivíduos controles, mas as diferenças apresentadas entre os dois 

grupos não foram estatisticamente significativas, provavelmente porque foram analisados 

em linfócitos periféricos. 

Colciaghi et al. (2002) observaram uma diminuição significativa na expressão de 

ADAM10 em plaquetas sanguíneas de pacientes DA. Colciaghi et al. (2004) apontaram uma 

correlação entre a diminuição da expressão de ADAM10  e o aumento de BACE, uma β-

secretase que atua no processo amiloidogênico nas células de pacientes com DA, mesmo 

naqueles em estágio inicial da doença. 

Lammich et al. (1999) também observaram a importância de ADAM10 na clivagem 

de APP de maneira a inibir o processo amiloidogênico em células de rim bovino; no entanto, 

descreveram uma possível mutação de ponto, a qual poderia modificar a proteína, 

prejudicando a sua ação. 

A proteína ADAM17 mostrou-se levemente menos expressa em linfócitos de 

pacientes DA, embora a diferença com o grupo controle não tenha sido significativa. Essa 

proteína desempenha um importante papel na regulação da via de Notch (Brou, Logeat et al. 

2000) e está estreitamente relacionada com a sua indução.  

Os linfócitos provavelmente diferem dos neurônios quanto aos perfis de expressão 

para várias proteínas, sendo que pequenas alterações nos níveis de expressão são 

plausíveis de serem observadas. 

Outra proteína analisada neste trabalho, a qual foi relatada como diferencialmente 

expressa em tecidos cerebrais na patologia DA foi a SOD1 (Choi, Rees et al. 2005). 

Entretanto, no presente trabalho, a expressão desta não se mostrou estatisticamente 

diferente (p>0,05) entre linfócitos de pacientes DA e seus respectivos controles. Essa 

proteína é uma enzima antioxidante com papel importante na catálise dos radicais 

superóxido em oxigênio molecular e peróxido de hidrogênio (Fridovich 1995). 

Contrariamente, é um dos principais alvos do estresse oxidativo em cérebro de pacientes 

com DA e Parkinson (Choi, Kim et al. 2005).  

Há evidências de que mutações em SOD1 causam neurodegeneração por meio do 

ganho de função citotóxica e pela perda da capacidade enzimática (Valentine and Hart 

2003). Choi et al.(2005) sugerem ainda que as formas alteradas de SOD1 formam 

agregados associados a placas amiloidogênicas, contribuindo para o desencadeamento da 

patogênese. 

No presente trabalho, há que ser considerada a possibilidade de que diferenças 

significativas na expressão da SOD1 em pacientes DA e controles possam não ter sido 

detectadas pelo fato de o anticorpo utilizado não discriminar as proteínas alteradas 
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(resultantes de mutação) das não-alteradas. É possível também que a proteína seja 

normalmente transcrita e traduzida e que as diferenças possam existir em termos de 

atividade enzimática. Ainda, um outro aspecto a ser considerado é se os linfócitos realmente 

podem mostrar alterações típicas associadas ao desenvolvimento da DA, sendo que esta 

questão permanece aberta e continua sendo uma abordagem interessante a ser 

pesquisada. 

O uso de linfócitos de sangue periférico como modelo de estudo para a DA indicou 

que pelo menos alguns genes podem mostrar perfis de expressão alterados nesta doença, 

embora para alguns outros genes, a expressão possa não seguir o padrão relatado na 

literatura para os neurônios desses pacientes. Assim, embora os linfócitos não constituam o 

tecido alvo afetado na patologia, eles podem de alguma forma refletir algumas das 

alterações da DA. 
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6 CONCLUSÕES 
 
Os resultados da avaliação dos danos ao material genético induzidos pelo H2O2 e a 

observação da dinâmica do processo de reparo do DNA indicaram diferenças significativas 

entre os linfócitos de indivíduos portadores de DA, idosos controles e jovens sadios. Essas 

diferenças observadas entre os grupos refletem não só alterações relacionadas à condição 

DA, mas também associadas ao próprio processo de envelhecimento. 

Em relação aos perfis de expressão gênica transcricional e traducional, importantes 

alterações foram encontradas nos transcritos dos genes FANCG e CDKN1A e na proteína 

TP53. Essas alterações demonstram o comprometimento de vias importantes de reparo do 

DNA, regulação do ciclo celular e manutenção da estabilidade e integridade genômica, que 

merecem continuidade de investigação. 

A busca por genes ou proteínas que sejam expressos diferencialmente em tecidos 

de pacientes com DA é de extrema importância para o diagnóstico e tratamento dos 

mesmos. Assim, o presente estudo realizado em linfócitos de sangue periférico indica que 

pelo menos de forma parcial, essas células podem refletir algumas das alterações 

associadas à condição DA, motivando a continuidade de pesquisa segundo essa 

abordagem. 
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ANEXOS 
 
 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO 
PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Campus Universitário Monte Alegre - Fone: 633-1000 - Fax: 633-1144 
CEP 14048-900 RIBEIRÃO PRETO - SÃO PAULO 

 
 
 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – PACIENTES 
 
NOME DA PESQUISA: AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DOS MECANISMOS DE 
REPARO DO DNA DOS LINFÓCITOS DE IDOSOS PORTADORES DA DOENÇA DE 
ALZHEIMER, IDOSOS SADIOS E JOVENS. 
 
PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Giovana da Silva Leandro 

      
ENDEREÇO PARA CONTATO : Av. Bandeirantes, 3900; CEP: 14049-900  
Laboratório de Citogenética e Mutagênese, Bloco G 
Departamento de Genética - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo (FMRP/USP). 
Telefone :  (16) 3602-3082  

 
Convidamos o senhor(a) a participar do projeto de pesquisa intitulado: AVALIAÇÃO DA 

EFICIÊNCIA DOS MECANISMOS DE REPARO DO DNA DOS LINFÓCITOS DE IDOSOS PORTADORES DA 
DOENÇA DE ALZHEIMER, IDOSOS SADIOS E JOVENS. 

A pesquisa será realizada pela bióloga pós-graduanda em nível de mestrado, Giovana da Silva 
Leandro, aluna do Departamento de Genética, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da 
Universidade de São Paulo, que realizará um estudo sobre a Doença de Alzheimer. Trata-se de uma 
doença em que os neurônios aos poucos vão morrendo, afetando a memória dos portadores, o que 
os leva a dependência da família. Este estudo tem como finalidade a compreensão das causas que 
podem levar ao desenvolvimento da doença. As células presentes no sangue colhido serão 
submetidas a uma série de testes capazes de detectar alterações no material genético, na tentativa 
de encontrar fatores em comum nos pacientes de Alzheimer e diferenciá-los dos indivíduos sadios. 
Assim, esperamos conseguir resultados que possam contribuir para o entendimento da doença, 
embora o presente estudo não deva beneficiar diretamente os participantes. 

Assim, para a realização desta pesquisa, é necessária a coleta de 20 ml de sangue periférico 
(equivalente a cerca de duas colheres de sopa), por punção venosa que será feita somente quando o 
paciente comparecer ao ambulatório para os exames rotineiros solicitados pelo médico responsável. 
Desta forma, não será feita nenhuma colheita de sangue em outra ocasião. Esclareço ao paciente e 
ao responsável pelo mesmo, os seguintes aspectos: 

1) O voluntário terá a garantia de receber a resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento a 

qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos e benefícios e outros relacionados com a 

pesquisa; 
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2) Terá a liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento e deixar de participar do 

estudo sem que isso traga algum prejuízo ou constrangimento; 

3) Será mantido o compromisso de que o voluntário não será identificado, sendo que a 

participação terá caráter confidencial; 

4) Será mantido o compromisso de proporcionar informação atualizada durante o estudo, ainda 

que esta possa afetar a vontade de continuar participando; 

5) Todos os exames de sangue serão coletados com total responsabilidade e custo dos 

pesquisadores. A coleta de sangue será feita com material descartável, sendo necessária 

apenas uma punção da veia do braço, o que pode, de fato, ser um procedimento 

desconfortável e impor um risco mínimo, mas apenas pela “picada” com a agulha; 

6) Não haverá a necessidade de conceder remuneração ou ressarcimento aos participantes, 

mas em casos excepcionais, caso o paciente se sinta lesado com o procedimento da coleta de 

sangue, este poderá requerer os seus direitos de acordo com as leis vigentes no país.  

7) Caso haja algum gasto adicional, este ocorrerá por conta do pesquisador. 

 

Para esclarecer quaisquer dúvidas, telefonar para (16) 3602-3082 ou 3602-3827 e falar com 
Giovana S. L. (pós-graduanda) ou com a Professora Elza T. Sakamoto Hojo (orientadora da aluna). 
Endereço: Departamento de Genética, bloco G, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo; Av Bandeirantes 3900, 14040-901 Ribeirão Preto, SP. 

Tendo ciência do exposto acima, assino abaixo. 

 
___________________________________ 
          Giovana da Silva Leandro 

Eu,________________________________________________________________, portador 
do R.G._______________________________________, abaixo assinado, tendo recebido as 
informações supra citadas, ciente dos direitos acima relacionados e diante dos esclarecimentos 
prestados, concordo em permitir que__________________________________________________, 
R.G._______________________________________, participe da pesquisa na qualidade de 
voluntário. 

Relação do responsável com o paciente:____________________________________ 
 
 
Ribeirão Preto, ___de__________________de 20 
 
 _______________________________                          _______________________________ 
            Assinatura do voluntário                                                   Assinatura do responsável 
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO 
PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Campus Universitário Monte Alegre - Fone: 633-1000 - Fax: 633-1144 
CEP 14048-900 RIBEIRÃO PRETO - SÃO PAULO 

 
 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – CONTROLES 
 
 
NOME DA PESQUISA: AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DOS MECANISMOS DE 
REPARO DO DNA DOS LINFÓCITOS DE IDOSOS PORTADORES DA DOENÇA DE 
ALZHEIMER, IDOSOS SADIOS E JOVENS. 
 
PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Giovana da Silva Leandro 

      
ENDEREÇO PARA CONTATO : Av. Bandeirantes, 3900; CEP: 14049-900  
Laboratório de Citogenética e Mutagênese, Bloco G 
Departamento de Genética - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo (FMRP/USP). 
Telefone :  (16) 3602-3082  

 
Convidamos o senhor(a) a participar do projeto de pesquisa intitulado: AVALIAÇÃO DA 

EFICIÊNCIA DOS MECANISMOS DE REPARO DO DNA DOS LINFÓCITOS DE IDOSOS PORTADORES DA 
DOENÇA DE ALZHEIMER, IDOSOS SADIOS E JOVENS. 

A pesquisa será realizada pela bióloga pós-graduanda em nível de mestrado, Giovana da Silva 
Leandro, aluna do Departamento de Genética, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da 
Universidade de São Paulo, que realizará um estudo sobre a Doença de Alzheimer. Trata-se de uma 
doença em que os neurônios aos poucos vão morrendo, afetando a memória dos portadores, o que 
os leva a dependência da família. Este estudo tem como finalidade a compreensão das causas que 
podem levar ao desenvolvimento da doença. As células presentes no sangue colhido serão 
submetidas a uma série de testes capazes de detectar alterações no material genético, na tentativa 
de encontrar fatores em comum nos pacientes de Alzheimer e diferenciá-los dos indivíduos sadios. 
Assim, esperamos conseguir resultados que possam contribuir para o entendimento da doença, 
embora o presente estudo não deva beneficiar diretamente os participantes. 

Para a realização desta pesquisa é necessária a participação de pessoas sadias que não 
apresentam a doença de Alzheimer, para podermos comparar os resultados entre os grupos sadios 
(controle) e doentes (com a doença de Alzheimer). Sendo este o termo de consentimento livre e 
esclarecido dirigido aos voluntários sadio, a pesquisadora declara que não prevê qualquer benefício 
direto ao voluntário com relação à sua participação no estudo. 

Assim, caso concorde em participar da realização da nossa pesquisa, faz-se necessária a 
coleta de 20ml de sangue periférico (o equivalente duas colheres de sopa), por punção venosa, que 
será feita por um profissional habilitado e altamente capacitado nessa atividade.  

Serão preservados os direitos do doador, conforme seguem: 

1) O voluntário terá a garantia de receber a resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento a 

qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos e benefícios e outros relacionados com a pesquisa; 
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2) Terá a liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento e deixar de participar do 

estudo sem que isso traga algum prejuízo ou constrangimento; 

3) Será mantido o compromisso de que o voluntário não será identificado, sendo que a 

participação terá caráter confidencial; 

4) Será mantido o compromisso de proporcionar informação atualizada durante o estudo, ainda 

que esta possa afetar a vontade de continuar participando; 

5) Todos os exames de sangue serão coletados com total responsabilidade e custo dos 

pesquisadores. A coleta de sangue será feita com material descartável, sendo necessária 

apenas uma punção da veia do braço, o que pode, de fato, ser um procedimento 

desconfortável e impor um risco mínimo, mas apenas pela “picada” com a agulha; 

6) Não haverá a necessidade de conceder remuneração ou ressarcimento aos participantes, 

mas em casos excepcionais, caso o paciente se sinta lesado com o procedimento da coleta de 

sangue, este poderá requerer os seus direitos de acordo com as leis vigentes no país.  

7) Caso haja algum gasto adicional, este ocorrerá por conta do pesquisador. 

Para esclarecer quaisquer dúvidas, telefonar para (16) 3602-3082 ou 3602-3827 e falar com 
Giovana S. L. (pós-graduanda) ou com a Professora Elza T. Sakamoto Hojo (orientadora da aluna). 
Endereço: Departamento de Genética, bloco G, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo; Avenida Bandeirantes 3900, 14040-901 Ribeirão Preto, SP. 

Tendo ciência do exposto acima, assino abaixo. 

                                                                              ___________________________________ 
                                                                                                  Giovana da Silva Leandro 

Eu, ______________________________________________________________, portador do 
R.G._______________________________________, abaixo assinado, tendo recebido as informações 
supra citadas, ciente dos meus direitos acima relacionados e diante dos esclarecimentos prestados, 
concordo em participar da pesquisa na qualidade de voluntário. 

Ribeirão Preto, ___de__________________de 20___ 
 
_____________________________                          
         Assinatura do voluntário                                            
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PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 


