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RESUMO

ZANELATTO, L.C. Expressão do RNA telomérico não-codificante TERRA em
leucemias agudas e telomeropatias. 2019. 62f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto- SP, 2019.

Telômeros são estruturas que possuem como função proteger as extremidades dos
cromossomos lineares e manter a integridade genômica. Mutações constitutivas que
interferem nos mecanismos de manutenção do comprimento dos telômeros podem levar a um
desgaste telomérico acelerado, facilitando o surgimento de diversas doenças, como o câncer.
O RNA longo não-codificante telomérico TERRA (telomeric repeat-containing RNA),
transcrito a partir da região subtelomérica dos cromossomos, parece estar relacionado à
atividade da telomerase e à regulação do comprimento telomérico, e alterações em seus níveis
de expressão já foram descritas em alguns tipos de cânceres. Este estudo teve como objetivo
investigar a expressão de TERRA em sangue periférico e medula óssea de indivíduos
saudáveis e pacientes com leucemias mieloides ou linfoides agudas (LMA e LLA,
respectivamente) ou com telomeropatias (doenças que possuem em seu cerne alterações em
genes relacionados à biologia dos telômeros). Também foram avaliados o comprimento
telomérico, a expressão de TERT (um dos componentes da telomerase) e TRF2 (uma das
proteínas acessórias que ajudam a proteger o telômero), a atividade da telomerase e a
formação de híbridos RNA-DNA (R-loops). As amostras de LMA (n=17) e telomeropatias
(n=9) apresentaram telômeros bastante curtos quando comparados com indivíduos saudáveis
(p<0,0001 e p<0,001, respectivamente). As amostras de LMA e LLA (n=5) apresentaram alta
expressão de TERT (p<0,001), TRF2 (p<0,05) e atividade de telomerase (p<0,0001), o que
não foi observado nas amostras de telomeropatias. Além disso, as amostras de LMA
mostraram alta transcrição de TERRA quando comparadas ao grupo saudável para as quatro
regiões subteloméricas estudadas (p<0,001 para 20q, p<0,0001 para 10q, e p<0,01 para 15q e
Xq/Yq), enquanto LLA e as telomeropatias mostraram uma expressão heterogênea, com
níveis próximos aos do grupo saudável. Por fim, as amostras de LMA e LLA apresentaram
aumento na formação de R-loops de TERRA (p<0,0001 e p<0,001, respectivamente) quando
comparadas ao grupo saudável, o que foi observado em menor grau nas telomeropatias
(p>0,05). Esta é a primeira descrição de expressão de TERRA em células hematopoéticas
humanas primárias normais e neoplásicas. Nossos resultados indicam que o aumento da
transcrição de TERRA é uma característica de blastos na leucemia mieloide aguda e não de
células com telômeros curtos. A expressão de TERRA nas LMAs parece auxiliar na regulação
positiva da expressão da telomerase (TERT) bem como de sua atividade que, juntamente com
a formação de R-loops, podem auxiliar na manutenção dos seus telômeros mais curtos e
prevenir a senescência.

Palavras-chave: Telômeros, TERRA, R-loops, leucemias, telomeropatias
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ABSTRACT

ZANELATTO, L.C. Expression of non-coding telomeric RNA (TERRA) in acute
leukemias and telomeropathies. 2019. 62pg. Thesis (Doctorate) - Medical School of
Ribeirão Preto - University of São Paulo, Ribeirão Preto- SP, 2019.

Telomeres are structures whose function is to protect the ends of the linear chromosomes and
maintain genomic integrity. Constitutive mutations that interfere with telomere length
maintenance mechanisms can lead to accelerated telomeric attrition, facilitating the
emergence of various diseases, such as cancer. The telomeric repeat-containing RNA
(TERRA), transcribed from the subtelomeric region of the chromosomes, may be related to
telomerase activity and telomere length regulation, and changes in their expression levels
have already been described in some types of cancers.This study aimed to investigate the
expression of TERRA in peripheral blood and bone marrow of healthy individuals and
patients with acute myeloid or lymphoid leukemias (AML or ALL), or telomeropathies
(diseases that have in their core mutations in genes related to telomere biology). Also, the
telomere length, the expression of TERT (one of the components of telomerase) and TRF2
(one of the accessory proteins that help to protect the telomere), telomerase activity and
formation of RNA-DNA (R-loops) hybrids were evaluated. The AML (n=17) and
telomeropathy (n=9) samples had a significantly decreased telomere length when compared to
healthy subjects (p<0,0001 and p<0,001, respectively). AML and ALL (n=5) samples had
high expression of TERT (p<0,001), TRF2 (p<0,05), and telomerase activity (p<0,0001),
which was not observed in the telomeropathy samples. In addition, the AML samples
displayed high TERRA transcription when compared to the healthy group for the four
subtelomeric regions studied (p<0,001 for 20q, p<0,0001 for 10q, and p<0,01 for 15q and
Xq/Yq), while ALL and telomeropathy samples displayed a heterogeneous expression, with
levels close to those of the healthy group. Finally, AML and ALL samples showed an
increase in TERRA R-loops formation (p<0.0001 and p<0.001, respectively) when compared
to healthy individuals, which was not observed in telomeropathies (p>0,05). This is the first
description of TERRA expression in normal and neoplastic human hematopoietic cells. Our
results indicate that increased TERRA transcription is a characteristic of blasts in AML and
not in cells with short telomeres. The expression of TERRA in the AMLs may contribute to
the positive regulation of telomerase expression (TERT) as well as to its activity, which,
together with the formation of TERRA R-loops, may help to maintain its shorter telomeres
and prevent senescence.

Keywords: Telomeres, TERRA, R-loops, leukemias, telomeropathies
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1. Introdução
Desde meados da década de 1990, a biologia dos telômeros obteve grande
interesse da comunidade científica sobre a importância destas estruturas para a estabilidade do
genoma e proliferação celular (HARLEY et al., 1990; O’SULLIVAN & KARLSEDER, 2010;
STEWART et al., 2012). Telômeros são estruturas nucleoproteicas localizadas na
extremidade dos cromossomos lineares, formados por sequências de DNA repetidas in
tandem e vinculados a um complexo de proteínas protetoras (denominado telossomo) (DE
LANGE, 2009).
O complexo multiproteico telossomo (formado por TRF1, TRF2, TPP1,
POT1, TIN2, e RAP1) funciona como um “escudo”, protegendo a extremidade dos
cromossomos contra a perda de material genético durante a replicação e evitando que os
telômeros sejam identificados como quebras de dupla-fita de DNA por exonucleases (DE
LANGE, 2005; CALADO, 2009). Juntos, protegem o DNA e mantêm a integridade do
genoma (CALADO & YOUNG, 2008; DE LANGE, 2009; YOUNG, 2012).
Em humanos, o DNA telomérico é composto de milhares de repetições de
nucleotídeos hexaméricos 5’-TTAGGG-3’. Sua extremidade 3’ termina com uma saliência em
forma de fita simples, capaz de invadir a dupla-hélice telomérica e formar uma estrutura em
laço (T-loop), remodelando o DNA em um círculo (Figura 1).
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Figura 1- Representação esquemática da estrutura telomérica (adaptado de CALADO & YOUNG, 2008)

Apesar de todo este aparato protetor, a sequência telomérica na extremidade
dos cromossomos encurta a cada divisão celular em razão da incapacidade da DNA
polimerase de replicar completamente a extremidade das sequências de DNA da fita 3’
(BLACKBURN, 2001; CALADO & DUMITRIU, 2013). Este problema de “replicação das
extremidades” resulta em telômeros mais curtos a cada ciclo de replicação do DNA, e que
podem atingir um comprimento criticamente curto. Por conseguinte, esses telômeros curtos
podem induzir vias de sinalização na célula (como p53 e p21), desencadeando a parada do
ciclo celular, senescência e/ou apoptose (EL BELBESY et al., 2015).
Este desgaste telomérico explica o “limite de Hayflick” (Figura 2), que
corresponde ao número de mitoses que uma célula é capaz de sofrer in vitro (HAYFLICK;
MOORHEAD, 1961). O comprimento de telômeros é, portanto, um “relógio mitótico”, uma
medida da história proliferativa da célula (SHAY&WRIGHT, 2000). Em circunstâncias em
que a proliferação celular continua apesar dos telômeros criticamente curtos, a sua função
protetora é perdida. Como consequência, pode ocorrer a recombinação entre os cromossomos,
levando à instabilidade cromossômica, aneuploidia e eventual transformação para um fenótipo
maligno (CALADO & YOUNG, 2009).
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Figura 2- Esquema demonstrando o encurtamento telomérico durante as sucessivas divisões celulares (limite de
Hayflick) Adaptado de SHAY & WRIGHT, 2000.

No entanto, algumas células proliferativas possuem a capacidade de alongar
os telômeros cataliticamente por meio da telomerase (Figura 3), um complexo
ribonucleoproteico composto por uma enzima (transcriptase reversa, codificada pelo gene
TERT), uma molécula-molde de RNA (codificada por TERC) e proteínas acessórias (como a
discerina por exemplo, codificada pelo gene DKC1) (ZHANG; KIM; FEIGON, 2011). Tal
grupamento enzimático adiciona hexâmeros nucleotídicos à extremidade 3' dos telômeros, o
que garante a manutenção do seu comprimento. Desta forma, a telomerase contrabalanceia os
efeitos da divisão e do "envelhecimento" celular, prevenindo a senescência, apoptose e
instabilidade genética (YOUNG, 2012).
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Figura 3- Representação da telomerase e seus constituintes (TERT e TERC). Adaptado de
ZHANG; KIM; FEIGON, 2011.

A atividade da telomerase é cuidadosamente regulada em todos os tecidos e
tipicamente expressa apenas durante a embriogênese. A partir do período neonatal, a atividade
da mesma é largamente reprimida, exceto em certos órgãos altamente proliferativos, como a
pele, intestino e medula óssea, que mantêm subpopulações de células-tronco. Este complexo
enzimático também é superexpresso na maioria das células cancerosas, o que reflete a
necessidade de manutenção do comprimento telomérico para o potencial proliferativo
(PAIVA & CALADO, 2014).
O desgaste acelerado dos telômeros pode ter origem genética (mutações),
ser um resultado fisiológico do estresse regenerativo (como em células altamente
proliferativas) ou secundário a danos no DNA. Mutações constitutivas na telomerase que
reduzem a capacidade de alongamento dos telômeros podem tornar o seu reparo defeituoso e,
consequentemente, causar um acelerado desgaste telomérico, facilitando o surgimento de
diversas doenças, como câncer (leucemias e outros tumores sólidos) e outros distúrbios da
homeostase telomérica, conhecidas como telomeropatias (WINKLER et al., 2013).
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1.1. Telomeropatias

O distúrbio da homeostase telomérica está presente em diversas doenças
humanas. Telomeropatias são um conjunto de doenças complexas relacionadas à biologia
aberrante dos telômeros. Estas incluem um amplo espectro de manifestações clínicas em
crianças e adultos, dos quais a falência da medula óssea é a mais reconhecida (CALADO &
YOUNG, 2009; OPRESKO & SHAY, 2017). Elas podem variar de doenças clinicamente
muito graves com envolvimento de vários órgãos e surgimento na infância (como na
disceratose congênita, “DC”) para doenças com um único órgão afetado, como na fibrose
pulmonar ou cirrose hepática (CALADO & DUMITRIU, 2013).
Deste modo, as telomeropatias devem ser consideradas como um espectro
de distúrbios relacionados, unidos por um mecanismo molecular em comum, acometendo
órgãos distintos. Por exemplo, uma criança com a tríade mucocutânea clássica da DC
(distrofia ungueal, hiper/hipopigmentação da pele e leucoplasia) e falência medular pode não
parecer clinicamente semelhante a um adulto de meia-idade com fibrose pulmonar, mas eles
podem ter uma mutação germinativa no mesmo gene, e ambos podem ter um risco elevado de
câncer (TOWNSLEY et al., 2014).
Mutações em diferentes genes responsáveis pelo funcionamento e
manutenção dos telômeros podem levar ao surgimento de telomeropatias. A DC foi a primeira
desordem identificada com uma ligação clara à manutenção prejudicada dos telômeros
(MITCHELL; WOOD; COLLINS, 1999). O defeito herdado na DC ligada ao cromossomo X
deve-se a mutações no gene DKC1 (YOUNG, 2012). Este gene codifica a discerina, uma
proteína que se liga ao componente de RNA da telomerase e estabiliza o complexo. Desta
forma, pelo fato de os pacientes (do sexo masculino) serem hemizigotos para a mutação, a
atividade da telomerase nas células desses indivíduos é muito baixa, embora não totalmente
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ausente (BARTHEL et al., 2017). Além disso, mutações no gene TERC, que codifica o
componente de RNA do complexo da telomerase, foram identificadas na forma autossômica
dominante da DC.
Na idade adulta, a fibrose pulmonar idiopática (FPI) é a manifestação
clínica mais comum de uma telomeropatia. A FPI é uma doença pulmonar intersticial
fibrosante crônica, de etiologia desconhecida e que pode ter cunho familiar ou esporádico
(WOLTERS; COLLARD; JONES, 2014). Nesta doença, estimativas de vários grupos
independentes revelaram variantes genéticas raras em oito genes que podem estar ligados à
FPI, incluindo cinco genes ligados à função dos telômeros (TERT, TERC, RTEL1, DKC1 e
TINF2) (TSAKIRI et al., 2007; HISATA et al., 2013; KANNENGIESSER; BORIE; REVY,
2014; COGAN et al., 2015). Em conjunto, aproximadamente um quinto das fibroses
pulmonares familiares são atribuídas a tais mutações (KROPSKI; BLACKWELL; LOYD,
2015). De maneira semelhante, mutações em TERT, TERC e RTEL1 foram identificadas em
indivíduos com FPI esporádica (embora em menor grau) e os telômeros curtos encontrados no
sangue periférico e nas células do epitélio alveolar são um fator de risco para seu
desenvolvimento (ARMANIOS, 2012).
A anemia aplástica é uma doença hematológica caracterizada pela
hipocelularidade da medula óssea em que as células hematopoéticas vão sendo substituídas
por tecido adiposo. A doença pode ser adquirida ou constitucional (YOUNG, 2002), sendo
que, na maioria dos casos adquiridos, o tecido hematopoético é alvo de um processo
autoimune que causa morte celular por apoptose (RISITANO et al., 2004). Nestes casos, a
doença pode ser tratada por meio de transplante alogênico de medula óssea ou terapia
imunossupressora. Diversos grupos de pesquisa observaram telômeros curtos em leucócitos
de aproximadamente um terço dos pacientes com anemia aplástica adquirida, especialmente
aqueles que não respondiam à terapia imunossupressora (BRUMMENDORF, 2001). Além
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disso, cerca de 10% dos pacientes com anemia aplástica adquirida aparente possuem
mutações em TERC ou TERT (YAMAGUCHI et al., 2005; WINKLER et al., 2013; RINELLI
et al., 2018).
O fígado também é afetado nas doenças do telômero. Cirrose hepática,
hipertensão portal não-cirrótica e síndrome hepatopulmonar foram relatadas como
complicações associadas às desordens teloméricas (BERTUCH & GRAMATGES, 2013).
Estas complicações levaram a um estudo realizado por Calado et al. (2009) de cinco famílias
com doença hepática combinada com distúrbios autoimunes e hematológicos. Concluiu-se
que mutações com perda de função de TERC ou TERT estavam associadas a tais fenótipos
clínicos.
De maneira geral, as mutações mais predominantes em telomeropatias são
na transcriptase reversa (TERT) ou no componente de RNA da telomerase (TERC) (SHAY,
2018). Entretanto, a prevalência de genes mutados varia com a apresentação clínica. Nos
casos de variantes em TERT e TERC, as mutações são, na grande maioria dos casos, em
heterozigose, ou seja, os pacientes mantêm um alelo do tipo selvagem e a atividade da
telomerase é de aproximadamente 50% do observado em indivíduos saudáveis, além de um
quadro clínico mais tardio. Logo, a deficiência de telomerase ocorre por haploinsuficiência e
estes pacientes possuem telômeros curtos (CALADO & DUMITRIU, 2013; SAVAGE, 2014).
As manifestações da doença podem ser mais intensas nas mutações em TERC quando
comparadas com mutações em TERT, devido aos efeitos mais profundos na atividade da
telomerase (VULLIAMY et al., 2011; TOWNSLEY et al., 2014).
Como a função da telomerase é parcialmente deficiente nas mutações em
heterozigose em TERT e TERC, a penetrância destas mutações torna-se variável, agindo mais
como fatores de risco do que como determinantes das doenças; indivíduos podem carregar
uma mutação na telomerase mas não desenvolver a doença, e os pacientes herdam tanto a
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mutação quanto os telômeros curtos do familiar afetado. Dado este padrão de herança
complexa, os telômeros tornam-se mais curtos a cada geração, e a doença pode se manifestar
mais cedo ou mais intensamente na prole, um fenômeno chamado ''antecipação da doença”
(VULLIAMY et al., 2004; CALADO & DUMITRIU, 2013).
Em adição aos genes acima mencionados, mutações em outros genes que
codificam proteínas que não fazem parte do complexo holoenzimático da telomerase também
impactam no comprimento dos telômeros (SAVAGE, 2014). TINF2 codifica a proteína TIN2,
uma componente chave do complexo proteico telossomo, responsável pela proteção dos
telômeros (WALNE et al., 2013). Essa proteína está relacionada ao recrutamento da
telomerase até os telômeros, além de auxiliar na coesão telomérica (FRANK et al., 2015).
Logo, pacientes com mutações em TINF2 apresentam defeitos no recrutamento e na coesão
dos telômeros, e alongamento mediado pela telomerase prejudicado, resultando em extremo
encurtamento telomérico (HOUGHTALING et al., 2012).
As mutações associadas a esse gene são autossômicas dominantes e
compõem uma parte substancial dos casos de DC, entre 10 a 30% (WALNE et al., 2008;
PAIVA & CALADO, 2014). Em contraste com os indivíduos portadores de mutações
heterozigotas em TERT ou TERC, mutações em TINF2 são mais frequentes na “primeira
infância”, como foi demonstrado em casos onde o status da mutação dos familiares do
indivíduo afetado é conhecido (DU et al., 2009; EL BELBESY et al., 2015). Crianças com
mutação deletéria em TINF2 geralmente apresentam falência medular antes do
desenvolvimento das características mucocutâneas da DC. Assim, a ausência de história
familiar e/ou de características mucocutâneas não exclui a presença desta mutação (SASA et
al., 2012; OPRESKO & SHAY, 2017).
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1.2. Biologia dos telômeros em doenças onco-hematológicas

Em contraste à maioria das células somáticas que não possuem telomerase
ativa, células-tronco e progenitoras hematopoéticas, assim como linfócitos ativados,
expressam alguma atividade de telomerase (BROCCOLI et al., 1995; COUNTER et al.,
1995).

No entanto, a presença de telomerase não implica necessariamente em um

comprimento telomérico estável e, portanto, imutável. De fato, os telômeros das células do
sangue periférico e da medula óssea encurtam durante o envelhecimento replicativo natural
(OHYASHIKI et al., 2002). Esta perda gradual dos telômeros com o envelhecimento celular,
aliada à ciclagem rápida das células-tronco hematopoéticas e linfócitos, pode gerar
instabilidade genômica decorrente do encurtamento telomérico, acúmulo de mutações e falha
no mecanismo de resposta a danos no DNA, contribuindo para a seleção de células anormais e
progressão maligna (surgimento de neoplasias) (BARTHEL et al., 2017).
Perturbações da homeostase telomérica têm sido implicadas na patogênese
de diferentes neoplasias hematológicas, como síndrome mielodisplásica (SMD), leucemia
linfoide aguda (LLA) e leucemia mieloide aguda (LMA) (CALADO et al., 2009a). O
comprimento telomérico das células neoplásicas parece ser significativamente reduzido em
pacientes com neoplasias mieloides quando comparado a controles pareados por idade. Este
encurtamento telomérico pode resultar do aumento da replicação necessária para a progressão
da doença ou de mecanismos regulatórios alterados dos telômeros. O atrito dos telômeros em
células hematopoéticas pode levar à instabilidade genômica e anormalidades citogenéticas,
como ganho ou perda de cromossomos e translocações. Essa instabilidade genômica
desempenha um papel importante no início da leucemia, conforme indicado pelo
desenvolvimento de LMA após a exposição à quimioterapia citotóxica ou à radiação
ionizante, ou dos 40% a 50% dos pacientes com LMA que apresentam citogenética anormal

17

(AALBERS et al., 2013; EL BELBESY et al., 2015).
Os telômeros são significativamente mais curtos nas células leucêmicas com
citogenética anormal quando comparados àquelas sem anormalidade, sendo que os pacientes
com cariótipos com múltiplas aberrações têm os telômeros mais curtos (CAPRARO et al.,
2011). Além da citogenética, comprimento telomérico encurtado e aumento da atividade da
telomerase também se correlacionam com a progressão da doença e recaída (WANG et al.,
2014).
Mutações constitucionais de perda de função nos genes do complexo da
telomerase foram implicadas como fatores de risco para LMA em adultos. Além disso,
mutações germinativas hipofuncionais em TERT também foram identificadas em pacientes
com LMA citogeneticamente anormais (CALADO et al., 2009a).
Na LMA pediátrica, variantes nos genes do complexo da telomerase TERT e
TERC não parecem ser um fator de risco para o seu desenvolvimento. Clinicamente, mutações
de perda de função em TERC ou TERT podem aumentar o risco de toxicidade relacionada à
quimioterapia e são relevantes na seleção de doadores (irmãos) para o transplante de célulastronco hematopoéticas (VASKO et al., 2017).
Os níveis de telomerase na LMA também podem estar elevados por
mutações no promotor de TERT ou por amplificação do mesmo gene, ou mesmo
superexpressão de genes que aumentam a atividade da telomerase (CHIBA et al., 2017). Em
um estudo feito por El Belbesy et al. (2015), o nível sérico de TERT foi significativamente
maior nos pacientes com LMA comparado ao grupo controle. Isso é consistente com estudos
anteriores que relataram aumento do nível sérico de TERT em vários tumores sólidos, como
câncer de pulmão (SNIJDERS et al., 2004), câncer colorretal (TERRIN et al., 2008),
carcinoma de mama (SALHAB et al., 2008), carcinoma hepatocelular (EL-MAZNY;
SAYED; SHARAF, 2014) e neoplasia hematológica (HARTMANN et al., 2005).
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Na LMA e LLA, a atividade da telomerase correlaciona-se com a expressão
de TERT, e é maior no momento do diagnóstico ou progressão do que no momento da
remissão (CAPRARO et al., 2011). Embora a atividade da telomerase se correlacione com a
expressão de TERT na LMA e na LLA, não há correlação significativa entre estes fatores e o
comprimento dos telômeros. Ao contrário, quanto mais curtos os telômeros nos conjuntos de
amostras, maiores suas atividades da telomerase e expressão de TERT (WATTS et al., 2016).

1.3. TERRA (telomeric repeat-containing RNA)

Durante muitos anos teve-se como correta a hipótese de que as extremidades
dos cromossomos, por estarem localizadas em uma região heterocromática e por possuírem
uma baixa densidade gênica, fossem loci genômicos transcricionalmente inativos; entretanto,
em 2007, Azzalin et al. demonstraram que os telômeros de mamíferos são, de fato, transcritos
em longos RNAs não-codificantes, denominados TERRA (telomeric repeat-containing RNA)
(AZZALIN et al., 2007; WANG et al., 2015). Moléculas TERRA foram detectadas em uma
variedade de organismos, incluindo levedura, peixe-zebra, rato e humano, e evidências
mostram que participam ativamente dos mecanismos que regulam a homeostase e função dos
telômeros (SCHOEFTNER & BLASCO, 2010; CUSANELLI & CHARTRAND, 2015).
TERRAs são transcritos pela RNA polimerase II, a partir de vários loci na
região subtelomérica em direção às extremidades dos cromossomos, consistindo de
sequências de RNA subtelomérico seguidas por repetições in tandem 5’-UUAGGG-3’ (em
vertebrados), com tamanhos que variam entre 200 pares de base (pb) até >10 quilobases (kb)
em mamíferos (AZZALIN et al., 2007; AZZALIN & LINGNER, 2015; WANG et al., 2015).
Em humanos, a grande maioria dessas repetições UUAGGG das moléculas TERRA possui
um comprimento aproximado de 200 bases, enquanto a maior parte da sequência de TERRA
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corresponde à região subtelomérica, sendo sua heterogeneidade em grande parte devida a
diferentes comprimentos desta parte do RNA (FEUERHAHN et al., 2010; MONTERO et al.,
2016).
Todas as moléculas TERRA humanas contêm um “cap” de 7metilguanosina (m7G) em sua extremidade 5’ (Figura 4a). Isto indica que as extremidades 5’
de TERRA são definidas pela iniciação da transcrição, e não devido a eventos de
processamento pós-transcricionais (PORRO et al., 2010).
TERRA é expresso na maioria dos tecidos de mamíferos (SCHOEFTNER;
BLASCO, 2008). Apenas cerca de 7 a 10% das moléculas TERRA humanas possuem um
cauda poli(A), ao passo que a maior parte das moléculas de levedura são poliadeniladas
(AZZALIN & LINGNER, 2015). Ainda não se sabe o motivo dessa diferença nas moléculas
de TERRA (poliadenilada ou não-poliadenilada), porém a maioria das moléculas TERRA
poli(A)- permanecem associadas aos telômeros e parecem ter um papel na manutenção de sua
estrutura e facilitar sua replicação, enquanto que as moléculas TERRA poli(A)+ ficam livres
no nucleoplasma e não possuem função definida (Figura 4) (LUKE & LINGNER, 2009;
FEUERHAHN et al., 2010).
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Figura 4- Biogênese e regulação de TERRA em mamíferos. (A) A transcrição de TERRA começa na região
subtelomérica (a partir da região promotora, formada por ilhas CpG em alguns cromossomos) e procede em
direção à extremidade 3’ dos cromossomos. (B) Localização de TERRA: poli(A)+ TERRA é presente no
nucleoplasma, enquanto aproximadamente 50% de poli(A) - TERRA permanece ligado à cromatina, associado
aos telômeros (adaptado de FEUERHAHN et al., 2010).

Alterações nos componentes do telossomo parecem também afetar os níveis
de TERRA. A superexpressão de TRF2 em células de camundongo resulta em encurtamento
telomérico acompanhado por espaçamento nucleossomal aumentado. Apesar desta estrutura
aberta da cromatina, uma diminuição nos níveis de TERRA é observada (BENETTI et al.,
2008; OSTERWALD et al., 2015). Por outro lado, a depleção de TRF2 leva a um aumento na
transcrição de TERRA em um modo p53-dependente. Embora estes resultados pareçam
apontar TRF2 como um regulador negativo de TERRA, deve-se observar que a depleção de
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TRF2 leva ao acúmulo de danos ao DNA nos telômeros, levantando a possibilidade de que a
regulação positiva de TERRA possa ser parte de uma resposta celular fisiológica aos eventos
de danos ao DNA telômero-específicos (HUDA et al., 2012; LEE et al., 2018).
Outra característica de TERRA está no controle de sua transcrição. Em
humanos, dentro da região subtelomérica de pelo menos 20 cromossomos (dos 23 pares que
possuímos) existem sequências que partilham uma região conservada, contendo três diferentes
intervalos de DNA repetitivos. O primeiro, mais próximo à região centromérica, contém
repetições in tandem de 61 pb. O segundo, um pouco mais distal, compreende repetições in
tandem de 29 pb, seguido pelo terceiro, que possui repetições in tandem de 37 pb. A esta
região convencionou-se o nome de “61-29-37 repeats” (Figura 5) (NERGADZE et al., 2009;
MONTERO et al., 2016).

Figura 5- Esquema mostrando a disposição e localização da sequência promotora (“61-29-37 repeats”) dentro da
região subtelomérica (adaptado de NERGADZE et al., 2009).

O teor global elevado (67% - 86%) de dinucleotídeos CpG típicos de ilhas
CpG encontrados nessas repetições sugere que elas possam agir como regiões promotoras que
controlam a transcrição de TERRA nestes cromossomos (NERGADZE et al., 2009; ROAKE
& ARTANDI, 2017).
Essas descobertas definem os telômeros humanos como componentes de
“unidades gênicas integrais", apoiando a ideia de que TERRA possa exercer funções
importantes na biologia dos telômeros (CHU et al., 2017).
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1.4. TERRA e seu papel na regulação do comprimento telomérico

TERRA parece desempenhar importantes funções e participar ativamente
dos mecanismos que regulam a homeostase e função dos telômeros (SCHOEFTNER &
BLASCO, 2010; CUSANELLI & CHARTRAND, 2015) e os achados são antagônicos. Por
um lado, TERRA parece promover o encurtamento telomérico ao regular negativamente a
atividade da telomerase in vitro. As extremidades 3’ de TERRA (UUAGGG) são
complementares ao molde de RNA (TERC) da telomerase, e estudos em células de mamíferos
mostraram a interação entre esses componentes, sugerindo que TERRA possa inibir a
atividade da telomerase (AZZALIN & LINGNER, 2015). Além disso, células que possuem a
telomerase ativa exibem graus de metilação maiores na região promotora de TERRA e níveis
menores de TERRA quando comparadas com células telomerase-negativas (KREILMEIER et
al., 2016). Outrossim, evidências indicam que TERRA seja capaz de formar híbridos RNADNA com os telômeros (R-loops), o que poderia favorecer a recombinação homóloga entre os
mesmos, atrasando a senescência celular e sustentando a instabilidade genômica (AGUILERA
& CIMPRICH, 2015; WAHBA et al., 2016).
Em oposição a esses achados, outros estudos sugerem que TERRA também
possa promover o alongamento telomérico. Um estudo recente em leveduras sugeriu que o
encurtamento dos telômeros desencadeia a expressão de TERRA, que se acumula em um foco
na periferia nuclear. Este foco favorece o recrutamento da telomerase, formando aglomerados
de TERRA-telomerase, que posteriormente se associam aos telômeros curtos que originaram
as moléculas de TERRA (ou seja, atuam in cis) (CUSANELLI et al., 2013). Desta forma, o
encurtamento do telômero parece induzir a expressão de TERRA, que funciona como
identificador único da extremidade cromossômica em que foi transcrito e contribui para o
recrutamento e a atividade da telomerase em telômeros mais curtos, promovendo seu
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alongamento (SMEKALOVA & BAUMANN, 2013; KREILMEIER et al., 2016).
Como discutido anteriormente, a expressão de TERRA é regulada pelo
estado heterocromático dos telômeros. Entretanto, evidências também apontam um papel para
TERRA no estabelecimento da heterocromatina telomérica (CUSANELLI & CHARTRAND,
2014). Um potencial mecanismo proposto pelo qual TERRA pode auxiliar na formação de
heterocromatina é de que ele atue como uma ponte entre TRF2 e ORC1 e estabilize a
interação entre as duas proteínas, facilitando o recrutamento de fatores, tais como HP1α, nos
telômeros. HP1α promove a trimetilação da lisina 9 na histona telomérica H3 (H3K9me3),
contribuindo para a formação da heterocromatina (GREENWOOD & COOPER, 2012).
Em suma, TERRA parece possuir uma função importante na biologia dos
telômeros e na regulação do comprimento telomérico, e seu perfil alterado pode levar ao
surgimento ou influenciar no prognóstico de determinadas doenças, merecendo especial
atenção.
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2. Justificativa

TERRA possui função importante na biologia dos telômeros, atuando na
formação da heterocromatina, no controle da atividade da telomerase e na regulação do
comprimento telomérico. Alterações nos níveis de expressão de TERRA já foram descritas
em alguns tipos de cânceres e na síndrome ICF (do inglês Immunodeficiency, Centromere
instability and Facial anomalies syndrome).
A influência de TERRA na promoção do encurtamento telomérico leva à
hipótese de que esse RNA possa exercer papel importante nas telomeropatias e em neoplasias
hematológicas (YEHEZKEL et al., 2008, 2013; SAMPL et al., 2012; SAGIE et al., 2017),
porém, tal relação ainda não foi explorada. Desta forma, faz-se necessário um estudo para
avaliar se TERRA é influenciado ou influencia, de alguma maneira, na etiologia das
telomeropatias e neoplasias hematológicas.
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3. Objetivos
O presente estudo teve como objetivo investigar os perfis de expressão de
TERRA em telomeropatias e leucemias agudas, e os agentes moduladores e mecanismos que
pudessem estar envolvidos nesse processo.

Como pontos específicos desta pesquisa, destacam-se:


Coletar amostras de sangue periférico e/ou medula óssea de indivíduos saudáveis e de
pacientes com telomeropatias ou leucemias agudas (LMA e LLA);



Medir o comprimento dos telômeros desses indivíduos saudáveis e pacientes;



Avaliar os níveis de expressão de TERRA;



Mensurar a atividade da telomerase;



Avaliar os níveis de expressão de TERT e TRF2;



Averiguar a presença de híbridos RNA-DNA (R-loops);



Investigar a possível relação entre TERRA e a dinâmica telomérica observada nessas
patologias.
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4. Material e métodos

4.1. Pacientes e indivíduos saudáveis (controles)
Participaram

do

estudo

indivíduos

diagnosticados

com

neoplasias

hematológicas (LMA, n=17 e LLA, n=5) ou telomeropatias (n=9), bem como indivíduos
saudáveis (controles, n=18). Os pacientes foram acompanhados pelo serviço de hematologia
do Hospital das Clínicas (HC- USP Ribeirão Preto). Os pacientes com telomeropatias
apresentavam telômeros curtos (abaixo do percentil 10%) ou muito curtos (abaixo do
percentil 1%) para a idade e/ou mutações em genes da biologia dos telômeros (TERT, TERC,
DKC1 e TINF2), as quais foram previamente identificados em nosso laboratório. Os
indivíduos considerados saudáveis (controles) foram aqueles sem alterações nas contagens
hematológicas no sangue periférico e sem histórico de neoplasias hematológicas ou
telomeropatias em suas famílias. Os pacientes e indivíduos saudáveis elegíveis foram
convidados a participar do estudo após a aprovação pelo comitê de ética em pesquisa (CEP)
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HC-FMRP-USP)
(CAAE: 56533316.1.0000.5440, anexo 01), mediante a assinatura do termo de consentimento
livre e esclarecido (TCLE). Amostras de sangue periférico e/ou medula óssea foram
coletadas, para posterior extração de DNA, RNA e proteínas.

4.2. PCR quantitativa (qPCR) para a medição do comprimento telomérico
A qPCR foi executada conforme descrito por CAWTHON (2002; 2009)
com modificações realizadas pelo nosso grupo de pesquisa e descritas por GUTIERREZRODRIGUES et al. (2014). Resumidamente, o DNA genômico (gDNA) foi extraído do
“buffy coat” de amostras de sangue ou medula óssea pelo kit Gentra Puregene Blood
(Qiagen). O DNA foi quantificado por análise no aparelho Denovix e sua integridade
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verificada em gel de agarose (1%). As reações de PCR foram realizadas em triplicatas,
consistindo-se do fluorocromo SYBR Green PCR Master Mix (Qiagen), 10 µM
oligonucleotídeos iniciadores (Tabela 01) e 1,6 ng de DNA por reação. As curvas padrão
foram geradas utilizando 6 diluições em série (1:2) de gDNA (partindo-se de 10 ng).
Realizou-se a amplificação e quantificação no Rotor-Gene Q (Qiagen) em duas etapas:
primeiro, utilizando iniciadores para repetições teloméricas (T) e em seguida, utilizando
iniciadores para um gene de cópia única no genoma, o 36B4 (S).
As condições da qPCR no termociclador foram seguidas: um passo inicial a
95ºC por 5 min, e 25 ciclos a 98ºC por 7 s, 60ºC por 10 s (para “T”) e 95ºC por 5 min
seguidos de 35 ciclos a 98ºC por 7 s, 58ºC por 10 s (para “S”).
O comprimento médio dos telômeros para cada amostra foi calculado como
a razão relativa de T/S. O resultado final para uma dada amostra representa a mediana de pelo
menos dois ensaios independentes.

4.3. Extração de RNA e expressão de TERRA por RT-qPCR
A extração de RNA total foi realizada utilizando o reagente TRIzol LS
(Ambion), seguindo o protocolo do fabricante. Posteriormente, quantificou-se o RNA por
análise no Denovix e sua integridade foi verificada em gel de agarose (0,8%). As amostras de
RNA foram tratadas com RNase-Free DNase Set (Qiagen) e purificadas com o kit RNA clean
& concentrator (Zymo Research) por duas vezes, para evitar o menor resquício de
contaminação com DNA na amostra, pois o mesmo interfere de maneira significativa na
reação. O cDNA foi sintetizado a partir de 2 µg de RNA através do kit High-Capacity cDNA
Reverse Transcription (ThermoFisher), utilizando oligonucleotídeos específicos para o
TERRA (10 µM), assim como um controle (β-actina, 1 µM, Tabela 01).
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As reações de amplificação e quantificação da expressão de TERRA foram
realizadas no termociclador 7500 Real-Time PCR System (Applied Biosystems). Foram
estudadas 4 regiões cromossômicas subteloméricas (10q, 15q, 20q e Xq/Yq) utilizando-se
pares de oligonucleotídeos específicos a 10 µM (Tabela 01) para cada região. Essas regiões
foram escolhidas pelo fato de serem as mais comumente utilizadas nos estudos de TERRA
(PORRO et al., 2010, 2014a; ARNOULT; VAN BENEDEN; DECOTTIGNIES, 2012) e por
possuírem grau elevado de “ilhas CpG” em suas regiões promotoras. Curvas padrão foram
geradas utilizando 9 diluições em série (1:2) de gDNA (a partir de 10 ng). Como controles
positivo e negativo para a expressão de TERRA, utilizou-se duas linhagens celulares, VA-13
e HeLa. Estudos anteriores demonstraram que VA-13 possui expressão de TERRA aumentada
e ausência de atividade da telomerase, mantendo o comprimento telomérico por mecanismos
alternativos (ALT, do inglês “alternative lengthening of telomeres”) (ARORA et al., 2014a),
enquanto que HeLa apresenta uma menor expressão de TERRA e atividade da telomerase
aumentada.
As condições da qPCR no termociclador foram seguidas: um passo inicial a
95ºC por 10 min, e 40 ciclos a 95ºC por 15 s, 60ºC por 1 min. A expressão relativa de TERRA
foi calculada pelo método 2-ΔΔCt (PFAFFL, 2002) e normalizada pela expressão do gene de
referência (β-actina) na mesma amostra. A expressão de TERRA em cada amostra é
apresentada como sendo relativa à expressão no controle positivo, VA-13. Todas as reações
foram realizadas em triplicata, com pelo menos dois ensaios biológicos independentes.
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Tabela 01- Primers utilizados na avaliação do comprimento telomérico e expressão de TERRA
Nome
hTERRA RT
hβ-actin RT

Sequência 5’- 3’

5´- (CCC TAA)5 – 3´
5´- AGC ACT GTG TTG GCG TAC AG- 3´
F- GAA GTT GCT GGG TTC TAT GG
hChr 20q
R- ATG GTG CAG ACA CTG TGG
F- CAG CGA GAT TCT CCC AAG CTA AG
hChr 15q
R- AAC CCT AAC CAC ATG AGC AAC G
F- TCA AGG TCA GAG ACC AGT TAG AAC G
hChr 10q
R- TGC TGC ATT TGA GTT CCG ACG
F- GGA AAG CAA AAG CCC CTC TGA ATG
hChr Xq/Yq
R- ACC CTC ACC CTC ACC CTA AG
F- TCC CTG GAG AAG AGC TAC GA
hβ-actin
R- AGC ACT GTG TTG GCG TAC AG
Compr telomerico F- CGG TTT GTT TGG GTT TGG GTT TGG GTT TGG GTT TGG GTT
(T)
R- GGC TTG CCT TAC CCT TAC CCT TAC CCT TAC CCT TAC CCT
F- CAG CAA GTG GGA AGG TGT AAT CC
36B4 (S)
R- CCC ATT CTA TCA TCA ACG GGT ACA A
Primers (T) e (S) foram utilizados para análise do comprimento telomérico, enquanto os demais para
avaliar a expressão de TERRA. F: forward; R: reverse.

4.4. Extração de RNA e expressão de TERT e TRF2 por RT-qPCR
A extração de RNA total foi realizada utilizando o reagente TRIzol LS (Ambion),
seguindo o protocolo do fabricante. Posteriormente, o RNA foi quantificado por análise no
Denovix e sua integridade verificada em gel de agarose (0,8%). A síntese de cDNA foi
realizada a partir de 1 µg de RNA através do kit High-Capacity cDNA Reverse Transcription
Kit (ThermoFisher), utilizando 10 µM oligonucleotídeos randômicos do próprio kit.
As reações de qPCR para a quantificação da expressão de TERT e TRF2 foram
realizadas em triplicatas no termociclador 7500 Real-Time PCR System (Applied
Biosystems), utilizando cDNA (diluído 1:4), TaqMan® Universal PCR Master Mix (Applied
Biosystems) e sondas TaqMan específicas para cada gene (Hs99999022_m1 para TERT e
Hs00194619_m1 para TRF2, Applied Biosystems).
As condições da qPCR no termociclador foram seguidas: um passo inicial a
95ºC por 10 min, e 40 ciclos a 95ºC por 15 s, 60ºC por 1 min. Todas as reações foram
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realizadas em triplicata, com pelo menos dois ensaios biológicos independentes. A expressão
relativa foi calculada pelo método 2-ΔΔCt (PFAFFL, 2002), normalizada pela expressão do
gene de referência (β-actina, Hs00357333_g1, Applied Biosystems) em cada amostra.

4.5. Avaliação da atividade da telomerase
Avaliou-se a atividade da telomerase in vitro utilizando o kit TeloTAGGG
Telomerase PCR ELISAPLUS (Roche), de acordo com as instruções do fabricante. As proteínas
foram extraídas a partir dos pellets celulares com tampão de lise CHAPS. Após a extração, as
mesmas foram quantificadas pelo kit PierceTM BCA protein assay (Thermo Scientific), com
sua leitura sendo realizada por espectrofotometria de fluorescência no aparelho VersaMax®
M3.
No primeiro passo, a telomerase (presente no pool de proteínas extraídas
com o CHAPS) adiciona repetições teloméricas (TTAGGG) ao fim 3' do primer sintético P1TS marcado com biotina. Esses produtos de elongamento, bem como um Padrão Interno (IS)
(DNA, 0,001 amol/µL, incluído no kit) presentes no mesmo tubo de reação, foram
posteriormente amplificados por PCR usando os primers P1-TS e o primer-ancorador P2. Os
produtos de PCR (derivados dos produtos de elongamento mediado pela telomerase no
primeiro passo) contêm as adições de 6 nucleotídeos telomerase-específicos, enquanto o
Padrão Interno (IS) gera um produto de PCR de 216 pb.
Os produtos de PCR foram divididos em duas alíquotas, desnaturados e
hibridizados separadamente com sondas marcadas com digoxigenina (DIG), específicas para
as repetições teloméricas (P3-T) ou para o Padrão Interno (IS) (P3-Std), respectivamente.
Posteriormente, os produtos resultantes foram imobilizados (através da biotina) a uma
microplaca revestida com estreptavidina e os amplicons foram detectados por ELISA, com
um anticorpo anti-digoxigenina conjugado com peroxidase (Anti-DIG-HRP). Cada reação foi
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efetuada em duplicata e normalizada para a atividade de uma quantidade equivalente de um
controle padrão (DNA, 0,1 amol/uL, contido no kit).

4.6. Imunofluorescência para detecção de R-loops
Realizou-se a imunofluorescência das células dos pacientes em lâmina, com o intuito
de verificar a presença de híbridos DNA-RNA (R-loops). Para tal estudo, foram selecionados
dois indivíduos saudáveis, um paciente com LLA, dois pacientes com LMA e um paciente
com telomeropatia, bem como as linhagens VA-13 e HeLa. Além disso, foram feitas
marcações com VA-13 sem o anticorpo primário (S9.6), para mostrar a especificidade da
marcação do anticorpo secundário (Alexa Fluor 488), e também VA-13 tratada com RNAse
H, pois esta é capaz de degradar os R-loops.
As células foram fixadas com paraformaldeído (PFA) a 4% (Sigma-Aldrich, 15 min,
no gelo), aderidas às lâminas através da citocentrífuga CytoSpin 3 (Thermo-Shandon, 1000
rpm, 2 min), coradas com DAPI (10 µL, 10 min, Sigma-Aldrich), lavadas três vezes com 1×
PBS (5min cada lavagem), tratadas com glicina 0,1 M (30 min, para anular uma possível
autofluorescência do PFA), permeabilizadas e bloqueadas com solução de bloqueio (0,3% de
Triton-X100 (Sigma-Aldrich) + 1% BSA/PBS, 40 min).
Em seguida, incubou-se o anticorpo primário S9.6 (anticorpo que detecta híbridos
RNA-DNA, não necessariamente específicos de TERRA) (Kerafast, mouse, 1:1000, antihybrid, diluído em solução de bloqueio) overnight. Após, as lâminas foram lavadas três vezes
com 1× PBS (5 min cada lavagem) e incubadas com o anticorpo secundário por 45 min
(Alexa Fluor 488, 1:1000 em 1x PBS, rabbit anti-mouse (ThermoFisher). Por fim, as lâminas
foram lavadas cinco vezes por 5 min com 1× PBS, e uma vez por 5 min com H2O milli-Q,
montadas com Fluoromont G (Eletron Microscopy Sciences, Hatfield, PA) e vedadas com
base cosmética sem formaldeído.
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As imagens das lâminas foram capturadas no aparelho Zeiss LSM 780 em um
microscópio invertido AxioObserver (Carl Zeiss, Jena, Alemanha), com objetiva em aumento
de 63× em imersão a óleo, NA 1.4. A intensidade média de fluorescência por núcleo foi
determinada usando o software Fiji (ImageJ 1.x) (SCHINDELIN et al., 2012). Foram
analisadas ao menos 100 células para cada paciente ou controle.

4.7. Análise estatística
O Software Prism 5.1 (GraphPad) foi utilizado na análise estatística e
criação dos gráficos. Os níveis de expressão relativa de TERRA, TERT e TRF2 foram
determinados pelo método de Pfaffl (2002) (método 2-ΔΔCt), com a estatística realizada através
do ensaio de Kruskal-Wallis, seguida do teste post-hoc de Dunn. De maneira semelhante, as
taxas de comprimento telomérico, a atividade da telomerase e a intensidade de sinal de S9.6
(detecção de R-loops) tiveram suas análises estatísticas determinadas pelo ensaio de KruskalWallis, seguida do teste post-hoc de Dunn. Um valor de p <0,05 foi considerado
estatisticamente significativo.
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5. Resultados

5.1. Dados dos pacientes
Dados relacionados aos grupos de indivíduos, como sexo, número amostral,
média de idade, número de blastos (ao diagnóstico), citogenética, mutações encontradas pelo
sequenciamento para as telomeropatias e os métodos utilizados para o diagnóstico, estão
listados na Figura 6 e nas Tabelas 2, 3 e 4.

Figura 6- O esquema mostra os grupos de indivíduos (separados por etiologia), número amostral, média de
idade e os métodos utilizados para classificação. SP: sangue periférico; MO: medula óssea; LMA: leucemia
mieloide aguda; LLA: leucemia linfoblástica aguda; TEL: telomeropatias.
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Tabela 02- Distribuição etária e por gênero de indivíduos saudáveis (SP e MO).
ID
Sexo
Idade
SP1
M
28
SP2
F
25
SP3
F
41
SP4
F
71
SP5
F
62
SP6
M
33
SP7
F
26
SP8
F
27
SP9
M
26
Saudáveis (SP e MO)
SP10
F
58
SP11
F
56
SP12
F
28
SP13
F
31
SP14
F
26
MO1
F
75
MO2
F
28
MO3
M
38
MO4
M
54
ID: identificação; SP: sangue periférico; MO: medula óssea; M: masculino; F: feminino; idade em anos.

Tabela 03- Distribuição etária, por gênero e características clínicas dos pacientes com LLA e LMA.
ID
Sexo Idade
Citogenética
Nº de blastos
LLA1(M)
M
20
ND
96%
46,XY
[14]
LLA2(M)
M
12
46%
46,XY [13]
LLA3(M)
M
1
93%
LLA
ND
LLA4(M)
F
3
ND
LLA5(M)
F
19
ND
99%
LMA1(M)
M
26
ND
90%
LMA2(M)
F
90
ND
90%
LMA3(M)
F
64
ND
80%
47, XX, +8
LMA4(M)
F
84
31%
LMA5(M)
F
56
ND
90%
LMA6(M)
M
23
ND
30%
46,XX,t(15:17)(q24;q21)[7]/46,XX[13]
LMA7(M)
F
58
80%
LMA8(M)
F
1
ND
72%
LMA9(M)
M
74
ND
87%
LMA
LMA10(M)
F
72
ND
90%
LMA11(M)
F
55
ND
95%
46,XX,t(15;17)(q24;q21)[19]/46,XX[1]
LMA12(M)
F
36
93%
LMA13(M)
M
75
ND
33%
46,XX,t(15;17)(q24;q21)[15]/46,XX[5]
LMA14(M)
F
51
75%
LMA15(M)
F
45
ND
77%
LMA16(M)
M
65
ND
46%
LMA17(S)
M
52
ND
ND
ID: identificação; LMA: leucemia mieloide aguda; LLA: leucemia linfoblástica aguda; ND: não disponível;
M: masculino; F: feminino; idade em anos; ID(M): amostra coletada da medula; ID(S): amostra coletada do
sangue periférico.
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Tabela 04- Distribuição etária, por gênero e características clínicas dos pacientes com TEL.

TEL

ID

Sexo

Idade

Diagnóstico

Compr. Tel.
(percentil)

Gene/Mutação na proteína ou RNA

TEL1(S)

F

20

Disceratose Congênita

3,0 kb (<1)

TINF2 / p.R282C

TEL2(S)

M

10

Disceratose Congênita

5,3 kb (<10)

DKC1 / p.A353V

TEL3(S)

F

16

Medula hipoplástica

5,8 kb (<10)

TERT / p.R865H

TEL4(S)

M

40

Anemia aplástica

4,2 kb (<10)

Sem variante patogênica identificada

TEL5(S)

F

35

Anemia aplástica

5,0 kb (<1)

Sem variante patogênica identificada

TEL6(S)

F

64

ND

4,1 kb (<1)

Sem variante patogênica identificada

TEL7(S)

M

57

Telomeropatia

3,7 kb (<10)

TERC / r.94 C>T

TEL8(S)

M

59

Telomeropatia

5,9 kb (30)

TERT / p.R865H

TEL9(S)

M

27

Telomeropatia

2,9 kb (<1)

TERT / p.R865H

ID: identificação; TEL: telomeropatias; ND: não disponível; M: masculino; F: feminino; idade em anos; kb:
quilobases; ID(S): amostra coletada do sangue periférico; *Isoformas (RefSeq no NCBI) utilizadas para a
anotação do sequenciamento: DKC1: NM_001363.4, TERC: NR_001566.1, TERT: NM_198253.2, TINF2:
NM_012461.

5.2. Mensuração do comprimento telomérico
Com o intuito de avaliar o comprimento telomérico para estabelecer o perfil
desse parâmetro nos nossos pacientes, realizamos a mensuração do mesmo através da qPCR.
A Figura 7 mostra o comprimento médio dos telômeros, calculado através da razão relativa de
T/S. Como esperado, as linhagens celulares VA-13 e HeLa exibiram um maior comprimento
telomérico em relação ao grupo de indivíduos saudáveis (SP e MO), leucemias e
telomeropatias (p <0,001). Em contraste, as amostras de LMA e telomeropatias mostraram
uma diminuição no comprimento dos telômeros quando comparadas ao grupo saudável (SP)
(p <0,0001 e p <0,001, respectivamente). O mesmo não ocorreu com LLA (p = 0,21).
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Razão T/S- comprimento telomérico
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Figura 7- Comprimento médio dos telômeros calculado através da razão relativa de T/S. SP: sangue periférico;
MO: medula óssea; LMA: leucemia mieloide aguda; LLA: leucemia linfoblástica aguda; TEL: telomeropatias.
p<0,05 em relação a SP (*) (Kruskal-Wallis, seguida de Teste de Dunn).

5.3. Expressão de TERRA por RT-qPCR
Realizou-se a RT-qPCR para verificar a expressão relativa de TERRA das
regiões subteloméricas dos cromossomos 10q, 15q, 20q e Xq/Yq (Figura 8). Células VA-13
foram utilizadas como controle interno positivo, pois é uma linhagem com mecanismo de
ALT ativo e possui níveis de expressão de TERRA maiores do que linhagens que mantêm
seus telômeros por atividade da telomerase (EPISKOPOU et al., 2014; YU; KAO; LIN,
2014). As expressões de TERRA nos pacientes e indivíduos saudáveis são apresentadas como
relativas à expressão na linhagem VA-13, estabelecida como sendo de 1.
Células HeLa mostraram uma expressão bastante diminuída em relação à
VA-13 em todas as regiões subteloméricas estudadas (p <0,01). As amostras de indivíduos
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saudáveis (sangue periférico e medula óssea) também expressaram TERRA em valores dentro
do intervalo entre aqueles observados em células HeLa e VA-13 (p <0,05). Ao mesmo tempo,
observou-se que, em geral, as amostras de medula óssea (MO) exibiram uma expressão mais
baixa que as do sangue periférico (SP) (p = 0,22 para 20q, p = 0,03 para 15q, p = 0,12 para
10q e p = 0,01 para Xq/Yq).
Por outro lado (e apesar de certa heterogeneidade), os níveis de TERRA
para amostras de LMA foram muito aumentados para todas as regiões subteloméricas
estudadas quando comparadas com indivíduos saudáveis (p <0,001 para 20q, p <0,0001 para
10q, e p <0,01 para 15q e Xq/Yq). Em contraste, pacientes com LLA apresentaram grande
heterogeneidade, com algumas amostras expressando TERRA em níveis semelhantes ao
grupo saudável (SP) (p >0,05), outras exibindo expressão diminuída (p = 0,10 para 15q e p =
0,60 para 10q) e outras demonstrando aumento na expressão nos cromossomos 20q (p = 0,50)
e Xq/Yq (p = 0,70).
Por fim, os pacientes com telomeropatias apresentaram uma expressão
heterogênea de TERRA para 10q, 15q, 20q e Xq/Yq, com algumas amostras exibindo uma
expressão relativa semelhante a SP, enquanto outras apresentaram tendência à expressão
diminuída (p = 0,40 para 20q, p = 0,80 para 15q, p = 0,50 para 10q e p = 0,90 para Xq/Yq).
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Figura 8- Expressão relativa de TERRA das regiões subteloméricas dos cromossomos 10q, 15q, 20q e Xq/Yq.
SP: sangue periférico; MO: medula óssea; LMA: leucemia mieloide aguda; LLA: leucemia linfoblástica aguda;
TEL: telomeropatias. p<0,05 em relação a SP (*) (Kruskal-Wallis, seguida de Teste de Dunn).

5.4. Expressão de TERT por RT-qPCR
A fim de acessar a relação entre os resultados encontrados nos níveis de expressão de
TERRA e a medição do comprimento dos telômeros, realizou-se a expressão de TERT por
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RT-qPCR (Figura 9). Como esperado, foi observada uma alta expressão de TERT em células
HeLa (que é positiva para telomerase), enquanto que VA-13, uma linhagem celular que
mantém o comprimento dos telômeros pelo mecanismo de ALT, não apresentou expressão.
O grupo saudável (SP e MO) apresentou alguma expressão de TERT, com níveis
significativamente maiores na medula óssea do que no sangue periférico (p <0,01). Os
indivíduos com leucemia (LMA e LLA), assim como HeLa, apresentaram alta expressão de
TERT na maioria das amostras quando comparados ao grupo saudável (SP) (p <0,001).
Finalmente, o grupo das telomeropatias (TEL) exibiu uma expressão de TERT com níveis
semelhantes aos do SP (p = 0,55). Por ser um grupo de doenças que geralmente apresenta
aplasia celular, espera-se que a expressão de TERT seja baixa ou nula.
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Figura 9- Expressão relativa de TERT (componente catalítico da telomerase) nos pacientes e indivíduos
saudáveis (apresentadas como relativas à expressão na linhagem VA-13, estabelecida como sendo de 1). SP:
sangue periférico; MO: medula óssea; LMA: leucemia mieloide aguda; LLA: leucemia linfoblástica aguda; TEL:
telomeropatias. p<0,05 em relação a SP (*) (Kruskal-Wallis, seguida de Teste de Dunn).
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5.5. Atividade da telomerase
Com o intuito de verificar não somente a expressão gênica da telomerase mas também
sua parte funcional, foi realizado o ensaio de atividade da telomerase. Como esperado, a
Figura 10 demonstra que, de maneira geral, todas as amostras tiveram uma atividade relativa
de telomerase semelhante (ou ainda maior) à expressão de TERT. As células HeLa
apresentaram alta atividade da telomerase (p <0,001), enquanto VA-13 não exibiu nenhuma
(p >0,05). Pacientes com telomeropatias (TEL) apresentaram atividade da telomerase bem
baixa, semelhantes ao observado nos indivíduos saudáveis, tanto em sangue periférico (SP)
quanto em medula óssea (MO) (p >0,05).
Por outro lado, os grupos leucêmicos (LMA e LLA), de maneira semelhante à HeLa,
apresentaram alta atividade na maioria das amostras quando comparados ao grupo saudável (p
<0,0001), demonstrando similaridade com o perfil de expressão de TERRA encontrado
anteriormente, bem como o de expressão de TERT.
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Figura 10- Atividade relativa da telomerase nos pacientes e indivíduos saudáveis (apresentadas como relativas
ao controle padrão presente no kit, estabelecida como sendo de 100). SP: sangue periférico; MO: medula óssea;
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LMA: leucemia mielóide aguda; LLA: leucemia linfoblástica aguda; TEL: telomeropatias. p<0,05 em relação a
SP (*) (Kruskal-Wallis, seguida de Teste de Dunn).

5.6. Expressão de TRF2 por RT-qPCR
Estudos prévios sugerem uma possível relação inversa entre TRF2 e TERRA, com alta
expressão de TERRA quando TRF2 está diminuído e vice-versa. Dessa forma, a expressão
relativa de TRF2 foi medida por RT-qPCR para verificar se esse perfil também seria
encontrado em nossas amostras. Na Figura 11, nota-se que os grupos saudáveis (SP e MO)
apresentaram níveis de expressão semelhantes (p >0,05), bem como TEL (p > 0,05 em relação
a SP). Diferentemente, pacientes com leucemia (tanto LLA quanto LMA) apresentaram
aumento da expressão de TRF2 quando comparados a SP para a maioria das amostras (p
<0,05 e p <0,01, respectivamente). Nossos resultados sugerem uma relação direta entre TRF2
e TERRA na LMA, com altos níveis de expressão de ambos nesses indivíduos.
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Figura 11- Expressão relativa de TRF2 (componente do complexo telossomo) nos pacientes e indivíduos
saudáveis (apresentadas como relativas à expressão na linhagem VA-13, estabelecida como sendo de 1). SP:
sangue periférico; MO: medula óssea; LMA: leucemia mielóide aguda; LLA: leucemia linfoblástica aguda; TEL:
telomeropatias. p<0,05 em relação a SP (*) (Kruskal-Wallis, seguida de Teste de Dunn).

5.7. Análise do acúmulo de R-loops por imunofluorescência
Com o intuito de verificar se o aumento de TERRA encontrado nas amostras
influenciaria/refletiria na formação de R-loops nestas células, foi realizado o ensaio de
imunofluorescência in situ em microscópio multifotônico (Figuras 12 e 13). Para tal, utilizouse o anticorpo S9.6, capaz de detectar a presença de híbridos DNA-RNA (R-loops). Além dos
controles celulares (VA-13 e HeLa), algumas amostras foram escolhidas para realizar a
análise da detecção de R-loops. A escolha foi baseada nos resultados de expressão de
TERRA, sendo selecionados dois indivíduos saudáveis (SP1 e MO2), um paciente com LLA
(LLA5), dois pacientes com LMA (LMA1 e LMA7) e um paciente com telomeropatia
(TEL9).
A figura 13a (linhagem VA-13 sem o anticorpo primário, S9.6) mostra que a marcação
do anticorpo secundário (Alexa Fluor 488) é específica (pois não há marcação), e 13b (VA-13
tratada com RNAse H) mostra a diminuição de sinal de S9.6, demonstrando que a marcação é
realmente de híbridos DNA-RNA, pois a RNAse H é capaz de degradar tais estruturas.
De forma geral, é possível perceber que as amostras de LMA (Figura 13f) tiveram
maior intensidade de sinal de fluorescência marcada com S9.6 por núcleo (Figura 12, p<
0,0001), bem como VA-13 (Figuras 12 e 13c, p <0,01) e LLA (p <0,001) quando comparadas
ao grupo saudável (SP), e em menor grau MO e TEL (p >0,05). HeLa mostrou uma
intensidade diminuída (Figuras 12 e 13d, p <0,05). Estes achados vão em concordância com
os resultados de expressão de TERRA nas amostras de LMA e sugerem que o acúmulo de Rloops possa ser em decorrência do aumento de TERRA.
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Intensidade de sinal de S9.6 / núcleo (U.A)

Acúmulo de híbridos DNA-RNA (R-loops)
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Figura 12- Acúmulo de R-loops. O gráfico mostra a mediana da intensidade de sinal de fluorescência por núcleo
marcada com o anticorpo S9.6 (que detecta híbridos DNA-RNA). U.A: unidades arbitrárias; SP: sangue
periférico; MO: medula óssea; LLA: leucemia linfoblástica aguda; LMA: leucemia mielóide aguda; TEL:
telomeropatias. p<0,05 em relação a SP (*) (Kruskal-Wallis, seguida de Teste de Dunn).
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Figura 13- Detecção de R-loops por imunofluorescência. (a): Ctrl neg (VA-13 sem anticorpo primário); (b): Ctrl
(VA-13 tratada com RNAse H); (c): VA-13; (d): HeLa; (e): SP1; (f): LMA7. É possível notar a maior
intensidade de fluorescência marcada com S9.6 + Alexa Fluor 488 nas amostras (c) e (f), e um sinal diminuído
nas amostras (d) e (e).

Com o intuito de verificar se havia relação de proporcionalidade entre os parâmetros
da biologia dos telômeros (comprimento telomérico, expressão de TERT, TRF2 e atividade da
telomerase) e a expressão de TERRA, um agrupamento hierárquico foi aplicado utilizando
todos os resultados obtidos nesse trabalho (Figura 14) através do software MeV 4.9.0
(SAEED et al., 2003). É possível notar a relação inversa entre o comprimento dos telômeros e
a expressão de TERRA para todas as regiões subteloméricas avaliadas, bem como a
similaridade entre TERT, atividade da telomerase (TRAP) e os perfis de expressão de
TERRA. Além disso, o agrupamento das amostras de LMA (AML), sangue periférico (PB) e
medula óssea (BM) indica um perfil similar dentro de cada grupo para todos os parâmetros
avaliados, o que não ocorreu para os indivíduos com LLA (ALL) e telomeropatias (TEL), que
ficaram com suas amostras dispersas no agrupamento hierárquico.
Por fim, o agrupamento reforça a ideia de que a expressão de TERRA encontrada nas
LMAs é algo especifico da doença, e não necessariamente de neoplasias quaisquer ou de
células com telômeros curtos (tendo em vista o perfil de expressão diferente encontrado nas
amostras de LLA e TEL).

46

Figura 14- Agrupamento hierárquico realizado no software MeV 4.9.0 utilizando-se todos os resultados obtidos
no presente trabalho com o intuito de evidenciar a relação direta/inversa entre os parâmetros avaliados. É
possível perceber a relação inversa entre comprimento telomérico e a expressão de TERRA (10q, 15q, 20q e
Xq/Yq) encontrada, bem como a semelhança entre TERT, atividade da telomerase (TRAP) e o perfil de TERRA.
PB: sangue periférico; BM: medula óssea; ALL: leucemia linfoblástica aguda; AML: leucemia mielóide aguda;
TEL: telomeropatias. Distância métrica utilizada: Distância Euclidiana; Método de clusterização: “Average
linkage clustering”.
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6. Discussão
Telômeros

são

componentes-chave

relacionados

à

divisão

e

ao

envelhecimento celular e, quando sua homeostase é impactada, pode-se gerar instabilidade
genômica decorrente do encurtamento telomérico, acúmulo de mutações e falha no
mecanismo de resposta a danos no DNA. Como consequência, este conjunto de fatores pode
levar à seleção de células anormais e progressão maligna (surgimento de neoplasias) ou à
aplasia celular (telomeropatias) (BARTHEL et al., 2017).
No presente estudo, realizou-se a mensuração do comprimento telomérico
de neoplasias hematológicas e telomeropatias, bem como de indivíduos saudáveis. Verificouse que as linhagens-controle (VA-13 e HeLa) mostraram um comprimento telomérico
alongado quando comparadas aos outros grupos. Provavelmente este aumento seja devido à
ação da telomerase (que é ativa em HeLa) e do mecanismo de ALT (Alternative Lenghtening
of Telomeres, recombinação homóloga) presente na VA-13, que mantêm os telômeros em um
comprimento constante e/ou elevado, apesar da alta ciclagem destas células (BROCCOLI;
YOUNG; DE LANGE, 1995; EPISKOPOU et al., 2014).
Perturbações da homeostase telomérica têm sido implicadas na patogênese
de diferentes neoplasias hematológicas, como leucemias agudas (LLA e LMA), síndrome
mielodisplásica (SMD) (CALADO et al., 2009a) e também em doenças complexas
relacionadas à biologia aberrante dos telômeros, como disceratose congênita e anemia
aplástica (OPRESKO & SHAY, 2017). Nosso trabalho demonstrou que pacientes com LMA
e telomeropatias apresentaram um comprimento telomérico diminuído em relação aos grupos
saudáveis. Estes resultados estão em conformidade com estudos anteriores (CALADO, 2009;
WANG et al., 2014; EL BELBESY et al., 2015) e podem estar relacionados à alta ciclagem e
acúmulo de danos no DNA levando ao desenvolvimento da instabilidade genômica presente
nas neoplasias, e às mutações presentes nas telomeropatias, o que contribui para a patogênese
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e o encurtamento dos telômeros (XU; LI; STOHR, 2013; LANSDORP, 2017).
Em células saudáveis altamente replicativas e em neoplasias hematológicas,
o encurtamento telomérico pode ser evitado/contrabalanceado pela expressão funcional do
complexo enzimático telomerase (VASKO et al., 2017). Desta forma, o presente estudo
realizou a mensuração da expressão de TERT e da atividade da telomerase, com o intuito de
verificar não somente a expressão gênica da mesma, mas também sua parte funcional. Os
indivíduos saudáveis apresentaram expressão de TERT, com níveis significativamente
maiores na medula óssea do que no sangue periférico. É esperado que células da medula
óssea, por serem em sua maioria células progenitoras, tenham uma expressão ativa de TERT.
De maneira semelhante, embora a maioria das células somáticas não apresente, ou apresente
níveis muito baixos de atividade da telomerase (MASUTOMI et al., 2003), algumas células
(como do sangue periférico) possuem alguma atividade basal da mesma (BROCCOLI;
YOUNG; DE LANGE, 1995), o que justificaria os baixos níveis encontrados nas amostras
estudadas (XU; LI; STOHR, 2013).
As células de pacientes com leucemias agudas (tanto mieloide quanto
linfoblástica), de maneira semelhante à HeLa, apresentaram em sua maioria alta expressão de
TERT. O gene da transcriptase reversa (TERT), componente catalítico da telomerase, é o cerne
de sua atividade. Embora a expressão desse gene possa ser modulada em diferentes níveis
(tanto pós-transcricional como pós-translacional), a atividade da telomerase é regulada
principalmente através do controle transcricional de TERT em muitos tipos celulares, e
mostra-se aumentada em quase 90% dos cânceres, desempenhando assim um papel crítico na
proliferação e potencial de sobrevivência de várias células cancerosas (POOLE; ANDREWS;
TOLLEFSBOL, 2001; WU et al., 2013). Ademais, os resultados no ensaio da atividade da
telomerase demonstraram um perfil semelhante aos encontrados na expressão de TERT,
corroborando os mesmos.
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Por outro lado, o grupo de pacientes com telomeropatias (TEL) mostrou
uma expressão heterogênea de TERT, com amostras apresentando pouca ou nenhuma
expressão. Por ser um grupo de doenças que geralmente apresenta aplasia celular, é esperado
que a expressão de TERT seja pequena ou nula (YAMAGUCHI et al., 2005; PAIVA;
CALADO, 2014). A falta de padrão nos resultados encontrados pode estar refletindo a
instabilidade genômica e as diferentes mutações que podem originar este grupo de doenças.
Na última década, TERRA vem sendo apontado como um importante
regulador da homeostase telomérica (ROAKE; ARTANDI, 2017), porém até o presente
momento nenhum estudo averiguou seu possível papel em neoplasias hematológicas e
telomeropatias, doenças que sabidamente apresentam distúrbios na regulação dos telômeros.
Desta forma, o presente trabalho buscou investigar os níveis de expressão de algumas regiões
subteloméricas de TERRA em pacientes com LMA, LLA e telomeropatias, bem como de
indivíduos saudáveis.
Células de pacientes com LMA mostraram uma expressão muito aumentada
de TERRA para todas as regiões subteloméricas estudadas. Em contrapartida, a expressão de
TERRA nas amostras de LLA foi inferior em comparação às de LMA, com exceção de
algumas amostras em XqYq. A diferença na expressão de TERRA nessas neoplasias poderia
em parte ser explicada pelo comprimento telomérico. Foi demonstrado que, em leveduras que
possuem telômeros criticamente curtos, a expressão de TERRA é induzida, e estas moléculas
transcritas formam agregados com a telomerase (“clusters” TERRA-telomerase), sendo
posteriormente recrutados até os telômeros mais curtos (do qual TERRA foi originado),
auxiliando a promover seu elongamento (CUSANELLI; ROMERO; CHARTRAND, 2013;
SMEKALOVA; BAUMANN, 2013).
Além disso, as amostras de leucemias agudas (mieloide e linfoblástica), de
maneira semelhante à HeLa, apresentaram em sua maioria alta expressão de TERT e atividade
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da telomerase. Esses achados sugerem um importante papel da perda intensa dos telômeros no
desenvolvimento da instabilidade genética durante a patogênese da LMA. Supõe-se que o
encurtamento crítico dos telômeros em blastos de LMA pode levar ao recrutamento e ativação
da telomerase (possivelmente através da expressão de TERRA) e, portanto, prevenir o
surgimento da senescência replicativa nos blastos, um possível mecanismo que auxiliaria a
seleção clonal e daria suporte à progressão da doença (HARTMANN et al., 2005; WANG et
al., 2014; CHU et al., 2017).
Isso poderia explicar os resultados encontrados nas amostras de LMA. A
indução de TERRA (em decorrência dos telômeros encurtados) auxiliaria as moléculas de
telomerase posteriormente a atuar nos telômeros mais curtos, impedindo assim a senescência
e morte destas células, apesar de sua rápida ciclagem (WATTS et al., 2016; LANSDORP,
2017; ROAKE; ARTANDI, 2017). Embora seja paradoxal, frequentemente encontram-se
telômeros curtos e telomerase ativa em amostras de LMA (DEVILLE; HILLION; SÉGALBENDIRDJIAN, 2009; WANG et al., 2014). De maneira semelhante, explicaria os resultados
de LLA, onde a expressão de TERRA mostrou-se diminuída e o comprimento telomérico
encontrado nas amostras estudadas foi semelhante aos grupos saudáveis. Todavia, não se pode
excluir a possibilidade de que os diferentes resultados encontrados na LMA e LLA possam
ser em decorrência de outros mecanismos moleculares ou fatores interindividuais inerentes à
cada neoplasia.
Por fim, o grupo de pacientes com telomeropatias (TEL) teve uma
expressão heterogênea de TERRA para 10q, 15q, 20q e Xq/Yq. A falta de padrão na
expressão de TERRA pode estar refletindo as diferentes mutações (TERT, TERC, DKC1 e
TINF2 no nosso estudo) e os diferentes mecanismos moleculares que podem originar este
grupo de doenças, que é tão diverso (TOWNSLEY; DUMITRIU; YOUNG, 2014), sugerindo
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mais uma vez o importante papel que TERRA pode ter na regulação da telomerase (WANG;
ZHAO; LU, 2015; ROAKE; ARTANDI, 2017).
Uma função crítica da proteína associada aos telômeros TRF2 (componente
do complexo telossomo) é a manutenção da integridade telomérica, protegendo as
extremidades dos cromossomos de serem reconhecidas como quebras de dupla-fita de DNA,
que conduziria à ativação do processo de resposta e reparo de danos no DNA (PALM; DE
LANGE, 2008). Estudos anteriores sugerem uma possível relação inversa entre TRF2 e
TERRA, com alta expressão de TERRA quando os níveis de TRF2 apresentavam-se
diminuídos e vice-versa (PORRO et al., 2014a).
No presente trabalho notou-se que a expressão de TRF2 foi menor em
indivíduos saudáveis do que em células VA-13. Isso pode ser em decorrência do maior
comprimento telomérico presente em VA-13 (e consequentemente, mais moléculas de TRF2
necessárias para formar o telossomo e proteger o telômero aumentado). Uma outra
possibilidade seria de que as células saudáveis mostraram uma expressão diminuída por não
terem acúmulo de danos no DNA como a linhagem VA-13 pode apresentar (por ser uma
linhagem imortalizada e possuir alterações cromossômicas). Já foi sugerido em estudos
prévios que a expressão de TRF2 pode ser aumentada transitoriamente, e a proteína pode
sofrer fosforilações em resposta a danos no DNA, ativando vias de sinalização de reparo
(como a via ATM, por exemplo) (HUDA et al., 2012).
De maneira diferente, as amostras de leucemia aguda (tanto LMA quanto
LLA) tiveram, em sua maioria, uma expressão de TRF2 aumentada ou similar à VA-13. Desta
forma, os resultados encontrados em algumas amostras de LLA corroboram com o enunciado
por Porro et al. (2014), apresentando baixos níveis de TERRA e níveis aumentados de TRF2.
Por outro lado, nossos resultados da expressão de TRF2 encontrados nas LMAs sugerem uma
relação direta entre essa e TERRA, com altos níveis de expressão de ambos nesses indivíduos,

52

indo em contrapartida ao exposto por Porro. Uma possível explicação seria que o telossomo
reage após o estresse provocado pelo dano no DNA, aumentando a atividade da telomerase
(possivelmente através de TERRA) e a expressão de TRF2 em células malignas. Foi
previamente demonstrado que a superexpressão de TRF2 pode reprimir sinais de senescência
resultantes de telômeros encurtados (como os presentes nas LMAs) (KLAPPER et al., 2003).
Ademais, outros estudos já demonstraram o aumento da expressão de TRF2 em células
leucêmicas (CAPRARO et al., 2011), corroborando nossos resultados.
Em estudos iniciais sobre transcrição de telômeros, uma das primeiras
observações foi a associação de TERRA à cromatina telomérica, sugerindo que TERRA tem
um importante papel na manutenção da mesma (ROAKE; ARTANDI, 2017). Foi proposto
que TERRA forma híbridos de RNA-DNA fisiologicamente relevantes nos telômeros (BALK
et al., 2013; ARORA; AZZALIN, 2015; RIPPE; LUKE, 2015; SAGIE et al., 2017). Estes
híbridos, referidos como R-loops, levam a estruturas de ácido nucléico de “tripla fita”, onde o
híbrido resulta no deslocamento de uma fita de DNA (AGUILERA; GARCÍA-MUSE, 2012).
Por um lado, a formação de R-loops pode regular a manutenção telomérica e
influenciar a estabilidade do genoma por diferentes mecanismos, incluindo a promoção da
recombinação homóloga entre os telômeros, que pode proteger as forquilhas de replicação do
DNA de colapsarem e tornarem-se disfuncionais. Assim, TERRA pode sustentar a replicação
do DNA telomérico através da formação de R-loops (BETTIN; OSS PEGORAR;
CUSANELLI, 2019). Por outro lado, os R-loops quando não resolvidos podem representar
uma ameaça à estabilidade do genoma, com seu acúmulo contribuindo para a ativação da
resposta ao dano no DNA (DDR) (GRAF et al., 2017).
Em linhagens de câncer humanas com ALT ativo, bem como em
equivalentes de levedura (sobreviventes de “tipo II”), tanto os níveis de TERRA quanto a
abundância de híbridos RNA-DNA nos telômeros são regulados positivamente (ARORA et
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al., 2014a). Além disso, quando os telômeros se tornam curtos durante a senescência
replicativa, a abundância de TERRA aumenta (CUSANELLI; ROMERO; CHARTRAND,
2013; MORAVEC et al., 2016).
Tendo isso em vista, o presente estudo se propôs a verificar se o aumento de
TERRA encontrado nas células dos pacientes influenciaria/refletiria na formação de R-loops
nestas células através do ensaio de imunofluorescência in situ em microscópio multifotônico.
Para tal, utilizou-se o anticorpo monoclonal S9.6, que reconhece híbridos DNA-RNA (Rloops) tão pequenos quanto 6-8 pb (PHILLIPS et al., 2013). Os resultados mostraram que as
células de pacientes com LMA apresentaram maior intensidade de sinal de fluorescência
marcada com S9.6 por núcleo, sugerindo maior acúmulo de R-loops.
Em leveduras, Graf et al. (2017) demonstraram que TERRA e a formação
de R-loops nos telômeros é regulada pelo ciclo celular e o estado telomérico. TERRA se
acumula no telômero na fase S inicial e é parcialmente removido à medida que a replicação
do DNA procede através do DNA telomérico na fase S tardia. No entanto, em telômeros
curtos, TERRA e R-loops acumulam-se independentemente do controle do ciclo celular. Em
telômeros longos, o recrutamento da RNaseH2 (responsável por degradar híbridos RNADNA) por proteínas teloméricas suprime o acúmulo de TERRA – R-loop, mas quando os
telômeros encurtam, essas proteínas de recrutamento e a RNaseH2 são diminuídas.
Consequentemente, a coordenação da replicação telomérica com a degradação de TERRA é
alterada nos telômeros encurtados, e a persistência de R-loops em telômeros curtos pode
contribuir para a ativação da DDR, prevenindo a senescência prematura (GRAF et al., 2017;
ROAKE; ARTANDI, 2017).
Nossos resultados vão em concordância com os de Graf et al. (2017),
sugerindo que, em células de pacientes com LMA, os telômeros criticamente curtos incitam a
transcrição de TERRA e seu acúmulo na forma de TERRA – R-loops. O aumento de TERRA
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auxiliaria na sinalização e recrutamento da telomerase para os telômeros encurtados, como
sugerido por Cusanelli et al., (2013). Além disso, o acúmulo de TERRA – R-loops é
importante para permitir que a ativação da DDR ocorra (juntamente com o aumento
transitório de TRF2), prevenindo o início precoce da senescência, auxiliando a seleção clonal
e dando suporte à progressão da doença (BOWER; GRIFFITH, 2014; MORAVEC et al.,
2016; LEE et al., 2018). Ou seja, nossos achados sugerem que o acúmulo de R-loops ajuda a
sustentar a instabilidade dos telômeros nas LMAs.
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7. Conclusão

Nossos dados sugerem que a expressão de TERRA é maior em amostras de
LMA em comparação a células hematopoéticas de SP e MO, bem como a expressão de TERT,
TRF2 e atividade da telomerase. De maneira oposta, o grupo das telomeropatias apresentaram
níveis semelhantes aos encontrados nas amostras de indivíduos saudáveis.
Além disso, foi observado o inverso na mensuração do comprimento
telomérico, com níveis diminuídos deste nas LMAs e TELs quando comparados a SP e MO.
Ademais, a expressão de TERRA parece não depender apenas do comprimento telomérico,
uma vez que em amostras de sangue de pacientes com TEL os níveis de TERRA não são
elevados. Por fim, há acúmulo de R-loops em amostras de LMA e LLA, o que não foi
observado nas TELs.
Esta é a primeira descrição de expressão de TERRA em células
hematopoéticas humanas normais e neoplásicas. Nossos resultados indicam que o aumento da
transcrição de TERRA é uma característica de blastos na leucemia mieloide aguda e não
somente de células com telômeros curtos. A presença de TERRA formando R-loops na LMA
podem auxiliar na manutenção dos seus telômeros mais curtos e prevenir a senescência. Desta
forma, TERRA parece atuar como um importante modulador na etiologia das leucemias
mielóides agudas, fornecendo um maior entendimento de como estas doenças surgem e se
desenvolvem, o que poderia se traduzir em ações terapêuticas no futuro.
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