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Resumo 

Cavalcante SG. Papel do complexo ATRX-DAXX na manutenção dos 

telômeros durante a senescência do encéfalo [dissertação]. São Paulo 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 2021. 

O complexo remodelador de cromatina ATRX-DAXX é um dos fatores 

epigenéticos principais no controle da manutenção da heterocromatina por seu 

papel na deposição de histona. ATRX está envolvido na configuração do 

nucleossomo e na manutenção da estrutura complexa da cromatina, e DAXX é 

uma chaperona específica para a deposição da variante de histona H3.3. As 

disfunções deste complexo têm sido associadas ao encurtamento do telômero 

com impacto na senescência celular. Entretanto, dados deste complexo 

relacionados ao envelhecimento cerebral e tumorigênese de meningiomas são 

escassos. Desta forma, no presente estudo, nós analisamos as expressões de 

ATRX e DAXX em 108 amostras de autópsia de cérebro humano normais 

estratificadas por idade e 91 amostras de meningiomas estratificadas por idade 

e grau de malignidade e correlacionamos com o comprimento do telômero. 

Observamos uma redução significativa das expressões gênicas e proteicas de 

ATRX e DAXX em tecidos cerebrais de idosos comparadas a de jovens 

normais, associada à diminuição do tamanho dos telômeros. Observou-se 

aumento da expressão gênica e proteica de ATRX em meningiomas de grau 

II/III em comparação aos meningiomas grau I. Uma baixa variabilidade no 

tamanho do telômero foi observada em meningiomas, independente à variação 

de idade e ao grau de malignidade, em contraste com o encurtamento do 

telômero em controles normais com o envelhecimento. Nossos resultados 

corroboram o envolvimento do complexo ATRX-DAXX na manutenção do 

comprimento do telômero no envelhecimento do tecido cerebral e na 

tumorigênese de meningiomas. 

Descritores: Proteína humana ATRX; Proteína humana DAXX; Histona H3.3; 

Telômero; Envelhecimento; Meningioma. 

  



 

 

Abstract 

Cavalcante SG. The role of ATRX-DAXX complex in telomere length 

maintenance in human brain aging [dissertation]. São Paulo “Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo”, 2021. 

The chromatin-remodeling complex ATRX-DAXX is one of the major epigenetic 

factors that controls heterochromatin maintenance due to its role in histone 

deposition. ATRX is involved in nucleosome configuration and maintenance of 

higher order of chromatin structure, and DAXX is a specific histone chaperone 

for H3.3 deposition. Dysfunctions in this complex has been associated to 

telomere shortening impacting in cell senescence. However, data about this 

complex in brain tissue related to aging and meningioma tumorigenesis are still 

scarce. Thus, in the present study, we analyzed ATRX and DAXX expressions 

in 108 normal human autopsy brain tissues stratified by age and 91 

meningioma specimens stratified by age and grade of malignancy and 

correlated to the telomere length. A significant decrease of both ATRX-DAXX 

gene and protein expressions were observed in the normal brain tissues from 

elderly compared to young, which were related to short telomere. ATRX 

upregulation at gene and protein levels were observed in grade II/III compared 

to grade I meningiomas. A low variability of telomere length was observed in 

meningiomas across different ages and malignant grades, in contrast to the 

shortening of telomere length with aging in normal controls. Our results 

corroborated the involvement of the ATRX-DAXX complex in the maintenance 

of telomere length in brain aging and tumorigenesis in meningioma. 

 

Descriptors: ATRX human protein; DAXX human protein; Histone H3.3; 

Telomere; Aging; Meningioma. 
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1 INTRODUÇÃO 

No começo da década de 1950, através de difrações de raios-x, foi 

proposto o primeiro modelo 3D da estrutura atômica do DNA, indicando que a 

molécula era composta por duas fitas poliméricas que se enrolavam em torno 

de si mesmas formando uma dupla hélice. Seguiram-se diversos estudos 

acerca da estrutura desta molécula, sendo identificada como uma estrutura 

com duas cadeias polinucleotídicas compostas por sequências de apenas 

quatro nucleotídeos (adenina, citosina, guanina e timina) e ligadas entre si por 

pontes de hidrogênio. Esta estrutura de dupla hélice foi nomeada como forma B 

do DNA (B-DNA). Estas cadeias polinucleotídicas contém sequências 

específicas de nucleotídeos, os genes, que são transcritos em sequências de 

aminoácidos para gerarem proteínas1, 2. 

Os nucleotídeos são organizados na forma de nucleossomos. Os 

nucleossomos são estruturas com 147 pares de nucleotídeos envoltos em um 

centro de histonas, formando a cromatina. O centro do nucleossomo é 

composto por duas moléculas de cada uma das histonas H2A, H2B, H3 e H4, 

além de uma molécula de histona H1 controlando tanto o enrolamento da 

cromatina ao nucleossomo, como também a acessibilidade da cromatina 

presente no núcleo do nucleossomo. Cada histona presente no centro tem uma 

longa cauda N-terminal composta por aminoácidos, que se expande para fora 

do nuclessomo controlando a acessibilidade da cromatina através das diversas 

modificações nos aminoácidos presentes nessas caudas3-5. Assim, a cromatina 

pode ser organizada no núcleo como: 1) cromatina descondensada, chamada 

eucromatina, presente preferencialmente no interior do núcleo e responsável 

pela alta expressão genômica; e 2) cromatina condensada, conhecida como 

heterocromatina, presente na periferia do núcleo com baixa atividade 

genômica6. 

As modificações na cauda de histonas geram o que chamamos de 

modificações epigenéticas, que são fatores que regulam a expressão gênica 

sem alterar as sequências de DNA. São fatores envolvidos nos mais diversos 

processos biológicos, tanto fisiológico como patológico, sendo essenciais para 
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o desenvolvimento e manutenção da identidade celular assim como para suas 

funções7. Este tipo de modificação pode ser herdado e tem padrões específicos 

para cada tipo de tecido. Com isso, a cromatina se torna uma estrutura 

altamente dinâmica, respondendo a diversos fatores, como por exemplo 

complexos remodeladores de cromatina e chaperonas de histonas, 

responsáveis por regular o acesso à cromatina8. 

Em células eucarióticas, os complexos remodeladores de cromatina 

podem ser do tipo complexo dependentes de hidrólise de ATP para obter 

energia. Estes mudam temporariamente a estrutura dos nucleossomos por 

deixar o DNA menos envolto ao core de histonas. Consequentemente, a 

cromatina se desenrola e fica exposta à diversos fatores de transcrição, 

regulando processos celulares como a replicação, recombinação, transcrição e 

reparo do DNA9, 10. Um importante remodelador de cromatina é a proteína 

ATRX, que forma complexo com a chaperona de histonas DAXX, atuando 

principalmente em regiões de repetição de heterocromatina como por exemplo, 

os telômeros11-15. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. ATRX: o remodelador de cromatina ATP-dependente 

O gene ATRX (remodelador de cromatina ATRX) foi identificado em 

1995 como agente causador da síndrome ATR-X, caracterizada clinicamente 

por retardo mental de grau médio à grave, α-talassemia, além de 

anormalidades na face, ossos e genitálias. Estudos subsequentes 

demonstraram que mutações no gene ATRX levam a disfunções na coesão 

das cromátides irmãs, nos telômeros e também alteram os padrões de 

metilação do DNA em regiões de repetição de heterocromatina, resultando em 

modificações da estrutura cromatínica12, 14, 16, 17. 

ATRX está localizado no braço longo do cromossomo X (Xq21.1) e 

contém 38 exons18. É um membro da família de remodeladores de cromatina 

do tipo Switch 2 (“sucrose non-fermenting 2” – Não fermentadores de sucrose 2 

– SWI2/SNF2). A família de remodeladores SWI/SNF agem alterando a 

posição dos nucleossomos ao longo da fita de DNA formando alças na sua 

superfície, deslocando o DNA ali presente e consequentemente deslocando 

nucleossomo ao longo da fita adjacente19. Esse mecanismo contribui para o 

controle da formação de nova heterocromatina e com isso a acessibilidade à 

cromatina12, 20-22. 

A proteína codificada por este gene é um remodelador de cromatina 

ATP-dependente. Tem peso molecular de 280kDa e conta com um domínio 

atípico em sua região N-terminal, denominado plant homeodomain (PHD), que 

é flanqueado por um domínio coil-coil chamado de domínio ADD (ATRX-

DNMT3-DNMT3L)15. Na região C-terminal estão localizados sete subdomínios 

de helicases, responsáveis por conferir atividade ATPase, além de servirem 

como sítio de interação para diversos fatores, incluindo a proteína de ligação à 

CpG metilada 2 (MeCP2)23, 24. Esta interação entre ATRX e MeCP2 tem se 

mostrado importante para o desenvolvimento cerebral. A importância de 

MeCP2 para o desenvolvimento e funcionamento normal do cérebro foi 

demonstrada pelo impacto da mutação neste gene em mulheres 

heterozigóticas, causando a síndrome RETT, uma desordem do 
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desenvolvimento cerebral de espectro autista25-27. ATRX tem ao menos duas 

variantes transcricionais (mRNA), porém sem diferenças funcionais 

estabelecidas. A proteína é ubiquamente expressa sendo que, no cérebro, sua 

maior expressão é nos neurônios. 

ATRX é normalmente encontrado em regiões de heterocromatina17, 

principalmente durante a fase S da mitose. Aumento de danos no DNA na 

região telomérica acontece geralmente quando há ausência de ATRX, visto 

que esta proteína se liga às estruturas G-quadruplexes do DNA (G4), 

encontradas nos telômeros e que podem ter um papel no metabolismo e 

proteção dos telômeros.  

A relevante função do ATRX na manutenção da forma B do DNA, 

depende da sua interação com DAXX, uma proteína chaperona de histonas e 

da deposição das histonas em sítios específicos28. 

 

2.2. DAXX: a chaperona de histonas 

A proteína de morte associada a proteína 6, mais conhecida como 

DAXX, foi inicialmente descrita por sua ligação citoplasmática com a proteína 

Fas, promovendo uma reação apoptótica induzida por esta proteína, através da 

via de morte celular JNK (Jun N-terminal kinase). É codificada pelo gene de 

mesmo nome – DAXX, formado por 8 exons e localizado no braço curto do 

cromossomo 6 (6p21.3)29, 30. É composta por 740 aminoácidos e tem em seu 

N-terminal um domínio alpha-helice que se estende à porção C-terminal 

através de uma região altamente acidificada, rica em Glutamina/Aspergina 

(Glu/Asp) e o domínio de ligação de histonas (HBD), comumente encontrado 

em chaperonas de histonas. A região C-terminal é uma região rica em S/P/T 

(serina/prolina/treonina) e é conhecida por interagir com diversas proteínas, 

incluindo a proteína Fas (um receptor da superfamília TNF com domínios de 

morte celular). Próximo ao centro da proteína está localizada a zona de 

aminoácidos acidificados (D/E), responsável por mediar a interação com p53, 

além de outras proteínas. Adicionalmente, nesta região central, encontra-se o 

domínio coiled-coil (domínio CC), que promove as interações proteína-proteína. 



5 

 

DAXX localiza-se no citoplasma como um receptor de morte celular e no núcleo 

como uma chaperona de histonas, principalmente em regiões de repetição de 

heterocromatina31-35. 

DAXX desempenha importante função como um regulador ou repressor 

de transcrição, assim como nas modificações de cromatina, decorrente de sua 

interação com Histonas deacetilases (HDACs), DNA metiltransferase 1 

(DNMT1) e Proteína quinase de interação a homeodomínio 2 (HIPK2), uma 

serina/treonina quinase que interage com fatores de transcrição do tipo 

homeodomain, e outros fatores de transcrição como o p5336. DAXX também 

interage com a proteína USP7 (ubiquitin specific peptidase 7), com papel 

fundamental na estabilização do proto-oncogene MDM2 responsável por 

degradar o p53 por ubiquitinação37. 

DAXX se associa fisicamente com o núcleo de histonas dos 

nucleossomos, principalmente com as histonas H3 e H438, 39. Através de seu 

domínio HBD é capaz de distinguir pequenas variações de aminoácidos entre 

as variantes de histona H3.1 e H3.3, sendo uma chaperona específica para a 

variante H3.3 e esta interação ocorre independente de outras proteínas34. 

 

2.3. A variante de histona H3.3  

As histonas estão presentes no interior do nuclessomo e são alvos de 

modificações epigenéticas. Existem dois tipos de histonas, canônicas e não-

canônicas. As histonas canônicas são altamente expressas durante a fase S do 

ciclo celular, e orquestram a produção de nova cromatina. Em contraste, 

histonas não canônicas possuem seu pico de expressão fora da fase S do ciclo 

celular e desempenham papel na substituição das histonas canônicas no 

nucleossomo40. 

Variantes de histona H3 são as histonas mais importantes, pois podem 

se depositar em regiões específicas da cromatina durante a replicação. Entre 

as variantes de H3, uma em particular é alvo de diversos estudos, a histona 

não canônica H3.3 que se difere por cinco aminoácidos da histona canônica 

H3. Essa variante tem sido descrita evolutivamente em organismos desde 
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T.thermophila, D. melanogaster a Homo sapiense. Nos sapos (Xenopus laevis), 

demonstrou-se que a H3.3 é importante na memória epigenética para ativação 

e agregação de genes durante o remodelamento da cromatina antes da 

primeira replicação zigótica. Em C. elegans, H3.3 foi associada com o 

silenciamento do cromossomo X, cuja deleção leva a modificações pós-

traducionais41. Em humanos, a variante H3.3 é produzida por dois genes 

independentes: H3F3A e H3F3B. Os dois genes diferem na sequência de DNA 

de seus promotores, no entanto, as proteínas codificadas são idênticas, 

apresentando a mesma sequência de aminoácidos. Ainda em humanos 

adultos, H3F3A e H3F3B possuem expressões similares, agem conjuntamente 

mantendo o nível basal da H3.3. Porém a exata contribuição de cada variante 

não é conhecida. A H3.3 possui um papel importante no desenvolvimento, 

manutenção e replicação de regiões específicas da cromatina42-45. 

A histona H3.3 foi associada a diferentes modificações da cromatina, 

como: marcador de ativação em regiões intergênicas regulatórias (enhancers), 

como H3K27ac e como marcador de repressão em regiões da heterocromatina, 

como a H3K9me346. No entanto, a H3.3 é enriquecida na eucromatina, e seu 

depósito é observado em regiões ricas em repetições como a região 

pericêntrica e a região de heterocromatina telomérica. A deposição de H3.3 é 

dependente do complexo tipo SWI/SNF, em que o remodelador de cromatina 

ATRX comanda sua localização nos telômeros com a ajuda da chaperona de 

histona, DAXX47, 48. (Figura 1)  
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Figura 1. Funcionamento do complexo ATRX-DAXX em regiões de heterocromatina. 
ATRX liga-se à modificação H3K9me3 da histona presente no nucleossomo da região 
heterocromática. Essa interação recruta DAXX, que traz a histona H3.3. A H3.3 é incorporada 
no nucleossomo recém formado, mantendo os padrões epigenéticos anteriores a este ciclo de 
replicação. Nos telômeros, esse complexo pode ser o principal responsável por manter a 
estrutura da cromatina.  

 

 

2.4. Telômeros  

Localizados ao final dos cromossomos, os telômeros são estruturas 

nucleoproteicas especializadas que atuam tanto na estabilidade cromossômica 

como também na organização nuclear. São estruturas formadas por 

sequências de heterocromatina repetitivas não codificantes altamente 
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conservadas em organismos eucariotos. Os telômeros apresentam 

configuração de dupla fita, e por conta desta repetição de suas bases, a fita 

modelo é rica em guaninas (fita G) e a fita complementar é rica em citosinas 

(fita C). Em humanos são sequências do tipo T2AG3/C3TA2 que se repetem 

alguns milhares de pares de bases. Contudo, o extremo 3’ da fita G se 

encontra em forma de fita simples. Essa configuração propicia a formação de 

estruturas mais complexas, como a G-quartet, onde as guaninas ligam-se 

umas às outras através de ligações de hidrogênio bastante estáveis. A junção 

de duas ou mais G-quartets formam os G-quadruplexes (G4), onde as fitas G 

se arranjam tridimensionalmente em quadrado, estabilizados por um centro 

composto por cátions monovalentes49. Acredita-se que essa organização 

tridimensional tem grande importância no metabolismo e proteção dos 

telômeros, pois facilita a ligação de estruturas responsáveis por controlar o 

acesso de determinados substratos aos telômeros durante o processo de 

síntese e extensão destes25-27, 50, 51. 

As estruturas G4, por sua vez, parecem regular a ação de diversas 

enzimas atuantes na regulação do alongamento dos telômeros, incluindo a 

telomerase, principal enzima envolvida na síntese da sequência telomérica. A 

telomerase é um complexo ribonucleoproteico composto por dois 

componentes: a transcriptase reversa da telomerase (TERT), responsável pela 

ação enzimática; e o componente RNA da telomerase (TERC) que serve como 

molde para a extensão dos telômeros. A expressão de TERT e 

consequentemente a ação da telomerase é altamente regulada em células 

somáticas. Deleções em TERT foram amplamente associadas a encurtamento 

dos telômeros, instabilidade genômica, fusão telomérica, assim como 

senescência celular. Em contrapartida, a hiperexpressão de TERT causou 

importante aumento no tempo de vida útil de células murinas através da 

indução da expressão dos supressores de tumor TP53 e TP16, que atuam no 

controle do ciclo celular52. Ainda, a configuração da extremidade 3’ da fita 

molde impede a completa síntese durante a replicação cromossômica, 

causando uma diminuição gradual do tamanho da sequência telomérica a cada 

ciclo replicativo. 
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Assim sendo, adiciona-se às funções primordiais dos telômeros o 

controle da replicação celular, por todo seu papel no recrutamento da 

maquinaria de replicação e reparo celular.  

 

2.5. O papel do complexo remodelador de cromatina na manutenção dos 

telômeros  

O complexo remodelador ATRX-DAXX atua como um importante 

complexo para deposição de histona H3.3, e está envolvido na progressão da 

replicação assim como na renovação e estabilização da cromatina, 

principalmente em regiões de heterocromatina como os telômeros11, 53, 54. Já é 

bem descrito a diminuição dos telômeros a cada ciclo replicativo e, quando esta 

diminuição atinge certo limiar, a células entram em processo de senescência55-

57. Acredita-se que o complexo ATRX-DAXX-H3.3 atue na manutenção da 

estrutura telomérica por preservar a deposição de histonas na heterocromatina 

desta região. O recrutamento de DAXX à região se dá, provavelmente, pelo 

reconhecimento da modificação pós-traducional H3K9me3 por ATRX via 

domínio ADD. DAXX por sua vez carrega uma histona H3.3 para a região a fim 

de repor esta histona ao core dos nucleossomos após a fase S do ciclo celular. 

Este mecanismo tem papel central na manutenção da estrutura telomérica 

durante sua replicação49, 58-60. 

Os telômeros sofrem modificações em sua estrutura com o passar do 

tempo, podendo gerar sinais de dano no DNA à célula, ativando vias de reparo 

de DNA capazes de levar à recuperação ou a morte da célula51. Alterações 

nesta via já foram descritas em alguns tipos tumorais, principalmente nos 

tumores malignos (10 a 20% deles apresentam mutações em ATRX e/ou 

DAXX), como por exemplo os tumores pancreáticos e também os astrocitomas, 

tipo de tumor mais incidente e com pior prognóstico do Sistema Nervoso 

Central (SNC)61-65. Nestes, mutações em ATRX e/ou DAXX levaram a danos 

na manutenção da estrutura telomérica e por conseguinte levaram a ativação 

de uma via de alongamento alternativo dos telômeros (ALT) capaz de manter 

indefinidamente o potencial replicativo celular66-73. Em outros tipos tumorais do 
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SNC que não apresentam mutações no complexo ATRX-DAXX, como os 

meningiomas, o papel do complexo ainda não está bem estabelecido. 

 

2.6. Envelhecimento 

O envelhecimento é o processo fisiológico caracterizado pela 

progressiva perda funcional do organismo como um todo, ao longo do tempo, 

podendo ocasionar patologias derivadas à progressão da idade. Pela 

complexidade deste processo, foram definidos marcos que contribuem 

conjuntamente para a evolução do envelhecimento. Um dos principais é a 

instabilidade genômica, caracterizada pelo acúmulo de danos ao material 

genético, uma vez que a integridade e estabilidade do DNA são continuamente 

agredidas por fatores exógenos físicos, químicos e agentes biológicos, além de 

fatores endógenos como os erros durante a replicação celular e produção de 

espécies reativas de oxigênio (ROS). Diferentes tipos de lesões podem afetar o 

DNA, como mutações, translocações, perca e ganho cromossomais, sobretudo 

o encurtamento dos telômeros74. 

Por sua vez, o encurtamento dos telômeros pode levar as células ao 

processo de senescência, uma das características primordiais do processo de 

envelhecimento. Estas células se encontram em estado permanente fora do 

ciclo de replicação celular em resposta aos diferentes estímulos de dano, 

ativando cronicamente complexas vias de reparo de dano ao DNA (DDR), que 

envolvem diversos fatores como inibidores das proteínas envolvidas no ciclo 

celular (CDKs). Ainda, a indução da produção de proteínas de reparo como as 

quinases de serina/treonina ATM e ATR são ativadas a fim de bloquear a 

progressão do ciclo celular por estabilizarem p53 (proteína de tumor p53) e 

ativar a transcrição da proteína inibidora de ciclina dependente de quinase 1A 

(p21)75. Interessantemente, células senescentes apresentam aumento na 

deposição da variante de histona H2A.X fosforilada (ɣ-H2AX), fundamental na 

sinalização do local do dano e recrutamento da maquinaria de reparo76, 77. 
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2.7. Meningiomas 

Meningiomas são tumores benignos originados das células aracnoides, 

ou meningoteliais, constituintes da meninge aracnóide que envolve o encéfalo 

e a medula espinal. São os tumores de maior incidência do SNC (37,6% de 

todos os tumores primários cerebrais) que apresentam desenvolvimento lento e 

podem ter diversos sítios de origem, como a convexidade cerebral, região 

parasagital, foice cerebral entre outros78. Acometem principalmente pacientes 

entre 40 e 70 anos de idade, além de serem mais comuns no sexo feminino 

Diversos são os fatores de risco associados aos meningiomas, entre eles 

traumas e radiação ionizante. O tratamento padrão é baseado na ressecção 

total do tumor para evitar o risco de recorrência. Contudo, quanto mais alto o 

grau de malignidade, maior o índice de recorrência, sendo este de 38 e 78% 

em cinco anos nos meningiomas grau II e grau III, respectivamente, enquanto 

que no grau I este índice é drasticamente menor, cerca de 3% 79, 80, 81.  

Os meningiomas são classificados de acordo com o grau de 

malignidade e a capacidade de invasão do tecido cerebral82. A Organização 

Mundial de Saúde (OMS) classificou, em 2016, os meningiomas em 3 graus:  

 Grau I: níveis baixos de mitose, sem invasão do tecido cerebral, 

compreendendo os nove tipos histológicos, incluindo meningotelial, 

transicional, fibroso, psamomatoso, angiomatoso, microcístico, secretório, 

linfoplasmocítico e metaplásico, sendo que os tipos meningotelial, transicional e 

fibroso são os mais comuns. Os meningiomas de grau I tem alta frequência, 

cerca de 80-85% de todos os casos.  

 Meningotelial: são organizados em formato de lóbulos, de 

diferentes tamanhos, separados por finos septos 

colágenos. As células possuem formato poligonal ou 

epitelióides, núcleo uniforme e ovalado, com cromatina 

suave e ocasionalmente centros hipopigmentados; 

 Transicional: possui características tanto do tipo 

meningotelial como fibroso, com formação de espirais 
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celulares e podem apresentar corpos de psammoma 

(calcificações microscópicas); 

 Fibroso: caracterizado por células com formato fusiforme, 

núcleos alongados e se organizam paralelamente umas às 

outras. Apresentam matriz extracelular com grande 

produção de colágeno83; 

 Grau II (atípico): maior taxa de mitoses (4 ou mais) com 

presença de invasão do tecido cerebral. Como critério classificatório adicional, 

pode apresentar ao menos três dos cinco principais marcadores de 

malignidade – alta celularidade, necrose, ausência de padrão de crescimento, 

presença de nucléolos e células pequenas com núcleos grandes. A frequência 

dos meningiomas grau II é de 15-20%; 

 Grau III (anaplásico/ maligno): alta índice mitótico, presença de 

muitos fatores de malignidade, com frequência de 1-2% dos casos. 

Molecularmente, 50% dos meningiomas esporádicos apresentam 

mutação ou perda do gene supressor tumoral da neurofibromatose 2 (NF2) no 

cromossomo 22. Meningiomas que apresentam NF2 selvagem têm sido 

estudados através de técnicas de sequenciamento de nova geração e 

observaram-se mutações em genes como KLF4, TRAF7, AKT1, SMO, PIK3CA, 

POLR2A, SUFU, SMARCB1 e TERT. As mutações na região promotora do 

gene TERT, são mais frequentes nos graus II e III e geralmente se associam à 

recorrência80, 84. A caracterização do complexo ATRX-DAXX em meningiomas 

é escassa, havendo uma descrição de mutação no gene ATRX em apenas 

6,9% dos casos de meningiomas e relato da manutenção da expressão de 

DAXX85, 86. Não há trabalhos sobre o impacto do comprimento do telômero na 

tumorigênese dos meningiomas. 

Dentro deste contexto, propõem-se caracterizar o complexo ATRX-

DAXX no processo fisiológico de envelhecimento cerebral humano e na 

tumorigênese de meningioma. 

  



13 

 

3. OBJETIVOS 

Objetivo geral: Analisar a expressão do complexo ATRX-DAXX em 

duas condições do cérebro humano: no processo fisiológico de 

envelhecimento cerebral e processo patológico de tumorigênese. 

 

Objetivos específicos:  

1) Analisar e comparar a expressão gênica do complexo remodelador 

ATRX-DAXX durante o envelhecimento cerebral humano e na 

progressão tumoral de meningiomas; 

2) Analisar e comparar a distribuição proteica de ATRX-DAXX em tecido 

cerebral humano e em meningiomas; 

3) Analisar e comparar o comprimento do telômeros nas duas condições e 

correlacionar com os dados do complexo ATRX-DAXX. 

 

3.1 Desenho experimental 

1) Análise da expressão gênica 

Os níveis de expressão gênica dos genes ATRX e DAXX foram 

analisadas através de PCR quantitativo em tempo real (qRT-PCR), em 

amostras de tecido cerebral humano do lóbulo parietal superior de 

autópsias de indivíduos normais estratificados por idade, e amostras de 

meningiomas coletados durante o projeto Genoma Clínico (FAPESP-

2001/12898-4) que compõem o biorepositório do grupo de pesquisa de 

Biologia Molecular e Celular do LIM15. 

2) Análise da expressão e localização proteica 

O nível de expressão proteica e a distribuição intracelular de ATRX e 

DAXX foram analisados por imunoistoquímica em material preparado em 

parafina e a co-localização de ATRX e DAXX foi analisada por 

imunofluorescência. 

3) Análise do comprimento do telômeros 

O comprimento do telômeros foi estudado através de qRT-PCR em 

amostras de cérebro normal e de meningiomas. 
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4) Os achados de expressão gênica de ATRX-DAXX nas duas condições 

foram analisados por testes estatísticos e foram comparados, assim 

como também foram correlacionados ao comprimento do telômeros nas 

duas condições. 
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4. JUSTIFICATIVA DOS GENES ALVOS 

O complexo ATRX-DAXX apresenta papel relevante na manutenção 

fisiológica da estrutura telomérica, como descrito anteriormente. Desta forma, o 

complexo desempenha uma função primordial no controle da replicação 

celular, assim como no processo de senescência das células e da progressão 

tumoral. O conhecimento detalhado da função deste complexo e seus 

componentes auxiliará a compreensão dos mecanismos envolvidos nas 

diferentes situações, fisio e patológica do encéfalo humano, podendo prover 

dados inéditos na literatura. As amostras de tecido cerebral que compõem o 

biorepositório do grupo apresentam uma estratificação de idade variando de 36 

a 98 anos, o que permitiu a execução do desenho experimental indagando as 

alterações de ATRX e DAXX no envelhecimento cerebral normal, i.e., sem 

alterações neuropatológicas. Igualmente, as amostras tumorais de 

meningiomas analisadas neste trabalho permitiram a indagação do papel deste 

complexo na progressão tumoral dos meningiomas por apresentar distribuição 

em diferentes graus de malignidade.  
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5. MÉTODOS 

5.1. Caracterização das Amostras Biológicas 

Cento e oito amostras de tecido cerebral coletadas nos procedimentos 

de autópsia do Serviço de Verificação de Óbitos da Capital da Universidade de 

São Paulo (SVOC-USP), sob aprovação da Comissão de Ética para análise de 

Projetos de Pesquisa (CAPPesq) (registro n° 941.792/13041), no período de 

2014 a 2016 foram analisadas. Foram coletados fragmentos de cerca de 

2x2mm de tecido cerebral do giro pós central do lobo parietal na área sensorial 

primária. Foram excluídos casos de morte por doenças neurodegenerativas, 

acidente vascular encefálico e doenças infectocontagiosas (AIDS e Hepatite C). 

Foram coletadas amostras de indivíduos com idades que variaram entre 36 e 

98 anos (idade média de 63,74±16,42 anos) e a estratificação por década de 

idade e gênero é demonstrada na Figura 2. 

Figura 2. Distribuição etária das amostras de tecido cerebral. Estratificação por década de 
idade das amostras de tecido cerebral humano. <40 = 9; 41-50 = 16; 51-60 = 22; 61-70 = 23; 
71-80 = 15; 81-90 = 17; e >90 = 6 casos. Quanto ao gênero seguiu-se a distribuição: <40 = 3 
feminino (F), 6 masculino (M); 41-50 = 4 F, 12 M; 51-60 = 5 F, 17 M; 61-70 = 4 F, 19 M; 71-80 = 
8 F, 7 M; 81-90 = 10 F, 7 M; e >90 = 5 F, 1 M. 
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As amostras biológicas de 91 casos clinicamente diagnosticados de 

meningiomas intracraniais foram coletadas durante o procedimento cirúrgico 

pela Divisão de Neurocirurgia do Departamento de Neurologia do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), 

no período de junho de 2000 a setembro de 2009. O termo de consentimento 

livre e esclarecido foi aplicado aos pacientes de acordo com o comitê de ética 

da FMUSP (registro n° 200/05) para doação das amostras. A distribuição dos 

casos correspondeu a 67 grau I [21 meningoteliais (M), 36 transicionais (T), 10 

fibrosos (F)], 18 grau II e 6 grau III. 

 

5.2. Congelamento do tecido biológico e extração de DNA/RNA tecidual 

Os fragmentos de tecido fresco foram prontamente congelados em 

nitrogênio líquido, e armazenados em tubos criogênicos à -80°C. O processo 

de congelamento seguiu os padrões de cuidado para condição RNAse free. 

Os fragmentos congelados foram processados para extração de RNA e 

DNA tecidual pelo kit AllPrep DNA/RNA Micro Kit (Qiagen, Hilden, Germany), 

segundo as instruções do fabricante. O DNA extraído foi armazenado para 

posteriores análises, e o RNA foi submetido à transcrição reversa para síntese 

de DNA complementar (cDNA), utilizando reagente Superscript III, da 

Invitrogen (Thermo Fisher Scientific, Carlsbad, CA), seguindo-se o protocolo do 

fabricante. O cDNA foi diluído na concentração de 1:10 em tampão TE 

(Tris/EDTA), e armazenado em freezer -20°C, até o seu uso. A análise de 

concentração e pureza foi determinada pelo espectrofotômetro NanoDrop ND-

1000 (Thermo Fisher Scientific), considerando-se como índices satisfatórios 

entre 1.8 e 2.0 na relação 260/280nm. A integridade do RNA foi analisada 

utilizando RNA ScreenTape do equipamento Tapestation 422 (Agilent 

Technologies, Santa Clara, CA, USA). 
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5.3. PCR quantitativo em tempo real (qRT-PCR) 

Para a análise de expressão dos genes, ATRX e DAXX, no tecido 

cerebral de autópsia foi realizado qRT-PCR com primers previamente 

desenhados de acordo com protocolo estabelecido no laboratório. 

As sequências FASTA, correspondentes ao mRNA dos genes, foram 

obtidas através da base de dados Gene, do National Center for Biotechnology 

Information (NCBI). Com o propósito de checar a expressão gênica, os pares 

de primers foram desenhados de forma que o produto a ser amplificado 

estivesse no intervalo de pelo menos uma junção de éxons. Para obter a 

posição das bases das junções, recorreu-se ao Blat, ferramenta do UCSC 

Genome Bioinformatics (Kent Informatics, EUA). Além deste, os critérios 

utilizados para desenho dos primers foram: I) maior proximidade da 

extremidade 3’ do gene, evitando-se produtos com distância maior que 3.000 

pares de bases (pb) da mesma; II) proporção CG em torno de 50% do total de 

bases; III) primers com tamanho entre 18-25pb; IV) temperatura de anelamento 

entre 58 e 60°C, com diferença preferencialmente de até 1°C entre os pares; V) 

limite de 3 bases repetidas em sequência; VI) ausência de estruturas 

secundárias como “hairpins”, homo e heterodímeros; e VII) amplificação de um 

produto de tamanho entre 80-130pb. Todos estes critérios tiveram como 

objetivo garantir a eficiência e especificidade da reação. Foi utilizado o 

programa Primer Express 3.0 para checagem de temperatura de anelamento, 

presença de estruturas secundárias e proporção de CG. Os primers 

desenhados tiveram sua especificidade checada pelo Blat e Blast-n, do NCBI. 

As sequências de primers específicas para cada gene estudado, confirmados 

pelo RefSeq foram sintetizadas pela IDT (Integrated DNA Technologies, EUA) 

para ATRX e pela IBIOTECH (IBIOTECH Pesquisa e Desenvolvimento LTDA, 

Brasil) para DAXX. 

As características destes primers estão especificadas na Tabela 1. Foi 

realizada a otimização dos primers quanto à concentração de uso, determinada 

pelo menor cycle threshold (Ct); curva de eficiência de amplificação; seguida de 

cálculo de eficiência pela fórmula E= (10 -1/slope) -1, utilizando-se os dados de 

slope fornecidos pelo programa do aparelho de PCR. Foram testadas as 
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concentrações de 100nM, 200nM e 400nM de ambos primers em uma amostra 

composta por um pool de tecido cerebral total. Para o teste de eficiência dos 

primers, foi realizada diluição seriada do pool concentrado como se segue: 1:2, 

1:4, 1:8 e 1:16. Foi realizada uma segunda otimização para o primer DAXX, 

nas mesmas concentrações, porém em um pool de tecido testicular, uma vez 

que a eficiência do primer em pool de tecido cerebral total se mostrou baixa. 

Foi utilizado Maxima SYBR Green com ROX (Thermo Fisher) para as 

reações de amplificação no equipamento ABI Prism 7500 Real Time PCR 

System (Applied Biosystems). As configurações do equipamento foram 

ajustadas de acordo com as condições do fabricante: 2 minutos a 50°C (pré-

aquecimento inicial), 10 minutos a 95°C (desnaturação), 40 ciclos de 95°C (15 

segundos cada) e 1 minuto a 60°C. 

Cada reação de PCR foi realizada em duplicatas, contendo valor final 

de 12µl cada, sendo 6 µl de Maxima SYBR Green, 3 µl de cDNA e 3 µl de 

solução de primers na concentração otimizada de 200nM para ambos os 

primers. Os valores de Ct foram obtidos a partir de threshold de 0.1 e 

calculados, em cada duplicata, como média aritmética. Foi aceito desvio 

padrão menor ou igual a 0.4. A reação foi repetida toda vez que o desvio 

padrão da duplicata ultrapassou este valor. 

O cálculo de expressão absoluta dos dois genes foi realizado através 

da fórmula 2-ΔCt, sendo ΔCt o Ct do gene analisado menos a média geométrica 

dos genes de referência. Para a normalização foram utilizados dois genes de 

referência: Glucuronidase beta (GUSB) e proteína de ligação ao TATA Box 

(TBP), que são genes constitutivos com expressão semelhante entre diversos 

tecidos, conforme apresentado na tabela 1. 

Tabela 1. Características dos primers ATRX e DAXX e dos genes de referência. 

Gene 
Tamanho do 

produto gerado 
(pb) 

Primer: 
Concentração 

(nM) 

Eficiência 
(%) 

ATRX 100 
foward 5’-3’ (F) reverse 5’-3’ (R)  

200 96 
F: TGGTGAAGGAAATGTGGATGA 

DAXX 108 
R: GCTGGGCTGCTTGGATTAGA 

200 93 
F: TCACAACTGGGGAGATTCTGG 
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Tabela 1. Características dos primers ATRX e DAXX e dos genes de referência. 

Continuação 

Gene 
Tamanho do 

produto gerado 
(pb) 

Primer: 
Concentração 

(nM) 

Eficiência 
(%) 

    R: ACTGACCTTTGCCTTTCCACAT     

Genes de Referência 

TBP 98 
F: AGGATAAGAGAGCCACGAACCA 

200 100 
R: CTTGCTGCCAGTCTGGACTGT 

GUSB 101 
F: GAAAATACGTGGTTGGAGAGCTCATT 

400 98 
R: CCGAGTGAAGATCCCCTTTTTA 

 

5.4. Análise da expressão gênica de ATRX-DAXX nos meningiomas 

As expressões gênicas de ATRX e DAXX foram analisadas nos dados 

gerados pelo sequenciamento de nova geração (NGS) na plataforma Illumina 

NextSeq 500 (Illumina, SanDiego, CA, USA) no centro multi-usuário 

Sequenciamento em Larga Escala (SELA), da FMUSP, através de QuantSeq 3’ 

mRNA-Seq (Lexogen, Vienna, Austria)87. 

 

5.5. Análise da expressão proteica de ATRX e DAXX 

A positividade, localização, intensidade de imunomarcação e a 

localização intracelular das proteínas ATRX e DAXX foram analisadas no 

tecido cerebral de 10 casos representativos de autópsia de diferentes faixas 

etárias (<40 anos = 3 casos; 41-50 = 2 casos; 71-80 anos= 2 casos; 81-90 

anos = 1 caso; >90 anos = 2 casos). Foram preparadas lâminas com cortes de 

4 µm de espessura a partir de blocos de parafina. A avaliação proteica dos 

casos de meningiomas foi realizada em preparado de tissue microarray (TMA) 

com 55 casos de diferentes graus de malignidade (GI = 43 casos, sendo: 8 M, 

27 T e 8 F; GII/GIII = 12 casos, sendo 9 GII, e 3 GIII). Foram retiradas três 

áreas representativas de 0.6mm de diâmetro de cada caso, assim como 

tecidos não-neoplásicos utilizados como controles. 

Foi utilizado o kit NOVOLINK™ para as reações de imunohistoquímica, 

de acordo com o seguinte protocolo: processo de desparafinização (banhos de 
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xilol seguidos de lavagens com álcool em soluções decrescentes: 100%, 90%, 

80% e 70%), hidratação do tecido com água destilada, recuperação antigênica, 

bloqueio da peroxidase endógena, bloqueio de reações inespecíficas e 

incubação com os anticorpos primários: anticorpo policlonal de coelho anti-

ATRX (ab97508, Abcam, diluição 1:800 – para os casos de tecido cerebral de 

autópsia – e 1:100 - para os casos de meningioma-, pH 6.0), anticorpo 

monoclonal de camundongo anti-DAXX (amab91191, Sigma-Aldrich, diluição 

1:150 – para tecido cerebral de autópsia – e 1:25 – para os casos de 

meningioma -, pH 9.0), por uma pernoite à temperatura de 4°C. No segundo dia 

foi realizada a incubação com polímero (Leica Biosystems Newcastle Ltd, kit 

NOVOLINK™, Ref: RE7112, Lote: 6019720), seguida de revelação do 

complexo antígeno-anticorpo com DAB (cromógeno que atribui cor 

amarronzada à marcação) e contra coloração dos núcleos celulares com 

hematoxilina de Harris. Todas as etapas foram seguidas de lavagens com 

solução de PBS 1x concentrado acrescido de 0,05% de Tween. As lavagens 

que se seguiram as etapas de Recuperação Antigênica e de coloração por 

hematoxilina foram realizadas com água destilada. Como última etapa foi 

realizada lavagem com água amoniacal 0.4%, para suavizar a coloração do 

núcleo e facilitar a leitura da reação nuclear. Em seguida, as lâminas foram 

desidratadas em lavagens sucessivas em soluções de álcool com 

concentrações crescentes, de 70% a 100%, e diafanizadas em xilol. As lâminas 

foram montadas com Entellan® e lamínula, e observadas ao microscópio para 

análise dos resultados. 

A análise de imunomarcação dos casos de autópsia foi realizada de 

forma semi-quantitativa. As lâminas foram analisadas em quatro campos 

individuais de acordo com a porcentagem de células marcadas e a intensidade 

da marcação, sendo que: 0 = negativo, 1 = marcação fraca, 2 = marcação 

moderada, 3 = marcação forte. As análises foram realizadas por dois 

investigadores independentes (SGC e SKNM) e revisões simultâneas foram 

feitas para determinação do escore de marcação final nos casos de leituras 

não concordantes. Foram realizadas reações para identificação de astrócitos 

(Anti-GFAP para astrócitos. Z0334, policlonal de coelho, diluição 1:500, pH 6.0. 

Agilent Dako, Santa Clara, CA) e de células micróglias (anti-IBA1, 019-19741, 
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policlonal de coelho, diluição 1:1000, pH 6.0. Wako Pure Chemical Industries 

Ltda., Osaka, Japan) para confirmação da leitura específica dos alvos do 

estudo no compartimento neuronal. A certificação da abundância proteica no 

tecido em estudo ao longo da idade foi realizada pela marcação da proteína 

housekeeping a β-actina (Anti-Beta actina, A2228, monoclonal de camundongo, 

diluição 1:500, Sigma Aldrich), com a qual foi comparada a imunomarcação de 

ATRX e DAXX. 

A análise da imunomarcação dos casos de meningioma, foi realizada 

através do plugin Colour Deconvolution do software ImageJ (NIH, Bethesda, 

USA), que separa as cores da reação e contabiliza a quantidade de marcação 

em determinada cor. O valor da intensidade de marcação foi obtido pela 

diferença entre a ausência total de marcação (fundo branco) e a presença de 

marcação de DAB na imagem (coloração marrom). As imagens foram tratadas 

a fim de neutralizar o fundo e a iluminação do campo foi mantida estável para 

todas as capturas das imagens utilizando o software NIS-Elements Viewer 

(Nikon Instruments, Tokyo, Japan). Todas as fotomicrografias foram obtidas em 

magnificação de 400x. 

 

5.6. Imunofluorescência e análise de co-localização 

A distribuição das proteínas ATRX e DAXX nos compartimentos 

celulares também foi analisado através de imunofluorescência de células em 

cultura. Esta análise foi realizada em células de linhagem tumoral devido a 

importante autofluorescência detectada nas amostras de cérebro de autópsia, o 

que gerou muitas dificuldades na análise da dupla marcação. A linhagem 

celular de glioma utilizada foi a A172, adquirida do ATCC, por apresentar 

expressão homogênea para ambos os genes, ATRX e DAXX. A linhagem foi 

autenticada pelo sistema de análise de pequenas repetições do tipo tandem 

GenePrint 10 (Promega, Madison, WI). As células foram cultivadas em 

monocamada com meio de cultura Dulbecco Eagle modificado de (Thermo 

Fisher Scientific), suplementado com 10% de soro fetal bovino e 100 mg/mL de 

estreptomicina e 100 UI/mL de penicilina. 
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As células foram fixadas usando metanol e acetona (1:1). A membrana 

celular foi permeabilizada com Triton-X-100 (0,1%), o bloqueio foi realizado 

com 2% de albumina de soro bovino e 10% de soro de cabra. Os anticorpos 

primários utilizados foram anti-ATRX (ab97508; Abcam, policlonal de coelho, 

diluição 1: 2000) e anti-DAXX (amab91191, Sigma–Aldrich, monoclonal de 

camundongo, diluição 1: 200) que foram incubados por 15 horas a 4°C. 

Anticorpos secundários, anticorpo anti-imunoglobulina G (IgG) de coelho H&L 

(Alexa Fluor 488) e anticorpo anti-IgG de camundongo H&L (Alexa Fluor 568) 

foram incubados por 2 horas a temperatura ambiente. Os núcleos foram 

marcados com 4’,6-diamidino-2-fenilindol (Thermo Fisher Scientific). A 

preparação foi analisada em microscópico confocal Zeiss 780-NLO 

(Thornwood, NY).  

As imagens recuperadas foram analisadas para o teste de co-

localização de ATRX e DAXX através do Teste de Co-localização do plugin 

Coloc 2 do software ImageJ/Fiji88, de acordo com Método de Mander, baseado 

no coeficiente de correlação de Pearson excluindo os valores de intensidade 

média, gerou-se um coeficiente de sobreposição de Manders (MOC) variando 

de 0 (não co-localizado) para 1 (co-localização total). A análise foi realizada em 

triplicata, sendo que os valores apresentados foram correspondentes à média ± 

desvio padrão para cada proteína. 

 

5.7. Análise do tamanho dos telômeros 

A análise do comprimento do telômero foi baseada no protocolo de 

Cawthon, utilizando as referidas sequências de primers89 protocolo de PCR 

quantitativo (qPCR) através do sistema StepOne Plus Real-Time PCR (Thermo 

Fisher Scientific). Essencialmente, 20 ng de DNA foram misturados a um SYBR 

(Power SYBRTM Green PCR Master Mix – Thermo Fisher Scientific) contendo 

os componentes necessários para a reação (polimerase, dNTPs, íons, 

intercalante com fluoróforo), além dos primers. Um gene de cópia única RPLP0 

(homólogo humano do gene 36B4), que codifica uma proteína ribossomal, foi 

usado como housekeeping. A reação de amplificação consistiu de: 10 minutos 

a 95°C; 40 ciclos de 15 segundos a 95°C, 1 minuto a 54°C (para os primers 



24 

 

teloméricos) ou 58°C (para os primers de RPL0), 45 segundos a 72°C; 15 

segundos a 95°C, 1 minuto a 60°C e 15 segundos a 95°C. A eficiência dos 

primers foi testada pela curva padrão com diluições seriadas de amostra de 

DNA controle. Todos os ensaios foram realizados em duplicata e repetidos 

quando o desvio padrão ultrapassou 0.4. O comprimento dos telômeros foi 

calculado pela fórmula: [2mean Ct (telômeros) / 2mean Ct (RPL0)]-1 = 2-ΔCt. 

 

5.8. Análises Estatísticas 

Para as comparações estatísticas dos tecidos cerebrais de autópsia, a 

casuística foi dividida em dois grupos principais: amostras de indivíduos acima 

e abaixo de 65 anos de idade. Já para os casos de meningioma, a casuística 

foi dividida de acordo com o grau de malignidade: GI (Meningotelial, 

Transicional e Fibroso) e GII/GIII. 

As análises foram realizadas no programa SPSS versão 15.0 (IBM) e 

GraphPad Prism versão 5.0 (SanDiego, CA, USA), iniciando-se pela avaliação 

da normalidade dos resultados (paramétrico e não paramétrico) através do 

teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov. A comparação entre dois grupos foi 

realizada pelo teste Mann-Whitney, para resultados não paramétricos, sendo 

considerado significativo diferenças menores que 0,05 (p<0,05). Ainda, para 

análises de resultados não paramétricos com mais de dois grupos foi utilizado 

teste Kruskal-Wallis com teste post hoc de Dunn. Para verificar o grau de 

associação entre as expressões dos genes ATRX e DAXX, foi aplicado o teste 

de Correlação de Spearman, para distribuição não paramétrica ou Correlação 

de Pearson para distribuição paramétrica. Os gráficos de dispersão para 

demonstração da distribuição dos níveis de expressão de ambos os genes e 

gráfico de correlação foram construídos pelo programa GraphPad Prism versão 

5.0.  
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6. RESULTADOS 

6.1 Análise do complexo ATRX-DAXX no processo de envelhecimento do 

tecido cerebral 

a. Estratificação das amostras por grupo etário 

O número de casos por década não foi suficiente para uma análise 

estatística. Desta forma, as amostras de tecido cerebral de autópsia foram 

divididas em dois grupos: abaixo e acima de 65 anos. Compuseram o grupo 

abaixo de 65 anos (<65) 50 casos, e o grupo acima de 65 anos (>65) contaram 

com 58 casos. Esta idade foi escolhida seguindo-se o critério da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), que classifica como idoso o indivíduo acima dos 65 

anos de idade para os países em desenvolvimento90.  

 

b. Análise da expressão gênica e proteica de ATRX e DAXX diminuem 

com a idade 

Os níveis de expressão de ATRX e DAXX diminuíram 

significativamente com envelhecimento (ATRX p <0,0001 e DAXX p = 0,0033) 

(Figura 3A). A média das expressões gênicas de jovens/idosos foi 2,19 para 

ATRX e 1,24 para DAXX, mostrando maior magnitude de diferença da 

expressão de ATRX do que de DAXX entre os dois grupos. Além disso, os 

níveis de expressão de ambos os genes se correlacionaram positivamente 

através do teste de Spearman-rho (r= 0,491, p<0,0001) (Figura 3B).  
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Figura 3. Expressão gênica do complexo ATRX-DAXX no tecido cerebral humano. A: 
Expressões de ATRX e DAXX em tecidos cerebrais humanos acima e abaixo de 65 anos de 
idade por qRT-PCR com valores representados nos diagramas de caixa de Tukey, onde as 
barras representam o valor médio de cada grupo e os pontos pretos, os outliers. O teste de 
Mann-Whitney mostrou diferenças estatísticas entre os dois grupos para ambos os genes (**p 
<0,01 e ****p <0,0001). B: Correlação significativa de ATRX e DAXX (r = 0,491, p <0,0001, 
teste de correlação de Spearman-rho). 

Uma diminuição significativa em ATRX e DAXX também foi observada 

ao nível de proteína, considerando os casos abaixo e acima de 65 anos de 

idade (Figura 4A, B). As expressões de ambas proteínas foram quantificadas 

em células neuronais, nos compartimentos citosólico e nuclear, com 

imunorreação predominante no núcleo e no nucléolo, mas também presente no 

citosol, estendendo-se para a projeção axonal, que foi mais evidente para 

ATRX. Particularmente, a imunomarcação nuclear diminuiu com o 

envelhecimento para ambas as proteínas, notavelmente para ATRX (Figura 

4B). Para prova da especificidade da marcação em neurônios, as marcações 

proteicas foram comparadas em astrócitos e micróglias. O reconhecimento do 

compartimento neuronal foi realizado comparando-se o tamanho dos núcleos, 

sendo maior nos neurônios. (Figura 5) A redução da imunomarcação das 

proteínas não foi consequente ao decréscimo geral do conteúdo proteico 

durante o envelhecimento, demonstrado pela manutenção da abundância -

actina, uma proteína estrutural de referência, nos dois grupos etários (Figura 

5). 
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Figura 4. Expressões e localizações proteicas de ATRX e DAXX nas amostras de tecido 
cerebral de autópsia. A: Imunoistoquímica de ATRX e DAXX em 10 espécimes 
representativos de cérebro humano embebidos em parafina. Observou-se declínio das 
expressões das proteínas ATRX e DAXX em casos acima de 65 anos quando comparados com 
o grupo abaixo de 65 anos. As setas pretas indicam a positividade nos núcleos, nucléolo e 
projeções citoplasmáticas dos neurônios. Ampliação 600x. B: O histograma mostra a 
porcentagem de células positivas nos compartimentos nucleares (N) e do citosólico (C) para 
ATRX e DAXX nos dois grupos etários. Uma diminuição significativa da imunomarcação foi 
observada em idosos para ambas as proteínas. Escore de intensidade de imunomarcação 0: 
ausência, 1: leve, 2: moderado e 3: intensa. 
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Figura 5. Identificação dos diferentes compartimentos celulares cerebrais e 
manutenção da abundância proteica nos dois grupos etários. Imunomarcações de 
GFAP para astrócitos e IBA1 para micróglia em casos representativos dos dois grupos: <65 
e > 65 anos. * apontam neurônios, e pontas de seta apontam astrócito e micróglia, 

respectivamente. A imunomarcação com intensidade similar nos dois grupos etários com -
actina, uma proteína estrutural de referência, demonstrou a manutenção da abundância 
proteica nos dois grupos etários. 

 

c. Co-localização de ATRX e DAXX 

A análise de co-localização realizada na linhagem celular de glioma 

maligno, A172. Observou-se a presença de ATRX (MOC = 0,73±0,28).e DAXX 

nos núcleos celulares (MOC = 0,68±0,28), com taxa de co-localização alta 

(MOC = 0,93±0,10). (Figura 6) 
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Figura 6. Co-localização das proteínas ATRX e DAXX nos núcleos celulares. 
Imunofluorescência em dupla marcação para DAXX (vermelho) e ATRX (verde) em células de 
glioma A172, demonstrando a co-localização de ambas as proteínas no núcleo. Núcleo foi 
corado em azul com 4’,6-diamidino-2-fenilindol. Ampliação 400x. 

 

d. Comprimento dos telômeros e correlação com os níveis de expressão 

de ATRX e DAXX 

O comprimento dos telômeros foi significativamente menor nos idosos 

acima de 65 anos (p=0,0490) (Fig.7A) e, portanto, correlacionado 

negativamente com o envelhecimento (r=-0,233, p=0,0473). Observou-se uma 

diminuição do comprimento dos telômeros nos casos com hipoexpressão de 

ATRX (r=0,206, p=0,0528). Adicionalmente, menor comprimento de telômeros 

foi observado em casos com hipoexpressão de ATRX combinada com 

hipoexpressão de DAXX. (Figura 7B). A média do tamanho do telômero nestes 

casos foi de 6,566, 56% menor comparado aos casos com hiperexpressão de 

ATRX combinada com hiperexpressão de DAXX, que foi de 9,801.  

 

Figura 7. Tamanho do telômero e correlação com o complexo ATRX-DAXX. A: O grupo 
idoso (>65) apresentou menor comprimento do telômero em comparação com casos abaixo de 
65 anos (p<0,05, Teste de Mann–Whitney). B: A correlação de idade x comprimento do 
telômero foi estatisticamente significativa (r= -0,233, p= 0,0473, teste Spearman rho). Amostras 
com baixa expressão dos genes ATRX e DAXX (pontos amarelos) preponderaram entre os 
idosos (>65 anos) com menor comprimento do telômero (r= 0,078, p= 0.648). 
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No entanto, somente a expressão de DAXX comparado ao comprimento 

do telômeros não foi significativo (r = 0,098, p = 0,3605). (Figura 8) 

 

Figura 8. Correlação do tamanho do telômero com as expressões de ATRX e DAXX. Os 
comprimentos do telômeros se correlacionaram com os níveis de expressão de ATRX com 
valor estatístico quase significativo (r= 0,2060, p= 0,0528) (A), mas não houve correlação com 
a expressão de DAXX (r= 0,098, p= 0,3605, teste de Spearman-rho).  

Em resumo, foram observadas diminuições significativas das 

expressões gênica e proteica de ATRX e DAXX em amostras de substância 

cinzenta do lobo parietal de autópsia de indivíduos normais com mais de 65 

anos de idade comparados àqueles com menos de 65 anos de idade. A 

diferença dos níveis de expressão de ATRX foi mais relevante comparada aos 

de DAXX. O comprimento do telômeros diminuiu com a idade e observou-se 

uma tendência de correlação com os níveis de expressão de ATRX. 

6.2 Análise do complexo ATRX-DAXX no processo de tumorigênese dos 

meningiomas 

a. Distribuição dos casos estudados 

Foram analisados 91 pacientes clinicamente diagnosticados com 

meningioma (62 mulheres/29 homens; relação 2,13:1,0) com idades variando 

de 27 a 80 anos (54,8±13,7 anos), acompanhados por 100±40 meses. Foram 

incluídos 67 casos benignos grau I (GI), sendo 21 meningoteliais (M), 36 

transicionais (T) e 10 fibrosos (F), 18 casos atípicos grau II (GII) e 6 casos 

anaplásicos/malignos grau III (GIII). 
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b. Expressões gênica e proteica do complexo ATRX-DAXX na progressão 

tumoral dos meningiomas 

A expressão dos genes que codificam para ATRX e DAXX foram 

analisados em todos os 91 casos de meningiomas. Foi observado aumento 

significativo do nível de expressão de ATRX nos meningiomas de alto grau 

(GII/GIII) quando comparados aos meningiomas de baixo grau (GI) (p=0,035) 

(Figura 9A). Embora tenha sido observada maior dispersão da expressão do 

gene DAXX nos meningiomas de GII/GIII com presença de casos com 

expressão aumentada em comparação com GI, não se observou diferença 

estatística entre os grupos (p=0,497) (Figura 9B). A expressão de ATRX foi 

significativamente maior em amostras de meningiomas de pacientes do gênero 

masculino (p=0,009). No entanto, não foram observadas diferenças 

significativas nas expressões de ATRX ou DAXX quanto à idade ou status de 

recorrência. 

 

Figura 9. Expressões dos genes ATRX e DAXX em GII/GIII em comparação com 
meningiomas GI. A expressão de ATRX foi significativamente maior nos meningiomas GII/GIII 
(p = 0,035) (A), e não houve diferença significativa na expressão de DAXX entre os dois grupos 
(B). 

A análise da expressão proteica de ATRX e DAXX foi realizada em 55 

casos de meningiomas (Figura 10A). As expressões de ATRX e DAXX foram 

detectadas no núcleo e no citoplasma, sendo significativamente maiores em 

GII/GIII em relação aos meningiomas GI (p=0,0005, e p=0,028, 
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respectivamente), no entanto não se observou diferenças nas marcações entre 

os subtipos histológicos (M, T e F) nos meningiomas GI (Figura 10B). 

 

c. Análise do comprimento dos telômeros nos meningiomas 

Foi observada baixa variação no comprimento dos telômeros de 

meningiomas, independentemente da idade (r= -0.093, p= 0.540) (Figura 11A) 

ou grau de malignidade. (Figura 11B) 

 

Figure 11. Tamanho do telômero em meningiomas. A: Observou-se baixa variabilidade do 
comprimento dos telômeros nos meningiomas, independentemente da idade (r = -0,093, p= 
0,540). Pontos vermelhos representam meningiomas GII/GIII. B: Histograma demonstrando a 
variação do tamanho do telômeros nos subtipos histopatológicos dos meningiomas GI em 
comparação com os meningiomas GII/GIII. 

 

Neste estudo, observamos um aumento significativo da expressão de 

ATRX nos níveis gênico e proteico, e um aumento do nível de expressão da 

proteína DAXX em GII/GIII em comparação com meningiomas GI. Foi 

observada ainda, a manutenção do comprimento do telômero nos diferentes 

graus de malignidade tumoral.  
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Figura 10. Imunoistoquímica de ATRX e DAXX em diferentes graus de meningiomas. A: 
A imunomarcação positiva para ATRX e DAXX foi observada nos núcleos e citoplasma, sendo 
maior em GII/GIII comparado aos meningiomas GI, principalmente nos núcleos (p= 0,0005 para 
ATRX, e p= 0,028 para DAXX). Imagens representativas dos subtipos histopatológicos GI 
meningotelial (M), transicional (T) e fibroso (F); meningiomas atípicos (GII) e malignos (GIII) 
são apresentados com aumento de 400x. B: O gráfico de dispersão com barras mostra o 
escore de intensidade de imunomarcação das duas proteínas, ATRX e DAXX, nos grupos 
analisados.  
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7. DISCUSSÃO 

O presente estudo demonstrou um decréscimo das expressões gênica 

e proteica do complexo ATRX-DAXX no tecido cerebral humano ao longo do 

envelhecimento. 

De fato, descreve-se que a expressão de ATRX tem importante função 

na fase de desenvolvimento em diversos tecidos91, incluindo o tecido cerebral, 

onde o ATRX tem papel relevante no desenvolvimento cerebral normal, na 

organização cortical e no processo de mielinização92. Em tecido cerebral 

murino, ATRX desempenha função no desenvolvimento e manutenção da 

região hipocampal93, sendo imprescindível para a cognição normal, incluindo a 

conservação do aprendizado e processamento da memória94. Acredita-se que 

ATRX tenha papel na diferenciação dos neurônios e sua sobrevivência95, 

principalmente em neurônios pós-mitóticos, que apresentam maior expressão 

de ATRX se comparado com as células progenitoras neurais (NPC’s)96. 

Embora a expressão nas NPC’s seja menor, ATRX é requerido para sua 

replicação normal, por controlar a dinâmica cromossomal97. Por ser um 

remodelador de cromatina da família SWI/SNF, ATRX pode se ligar às 

estruturas G-quartet quadruplexes do DNA e ajudar em sua manutenção e 

integridade29, 31. A diminuição da expressão de ATRX em níveis gênico e 

proteico tem sido associada a defeitos na organização cromossômica, assim 

como em sua segregação durante a mitose e meiose celular98-101. Em modelos 

animais, a depleção de ATRX em células embrionárias apresentaram 

instabilidade telomérica102. A diminuição da expressão de ATRX no tecido 

cerebral com a idade demonstrada no presente estudo sugere, portanto, uma 

perda progressiva da proteção da região telomérica. 

ATRX interage com DAXX, a chaperona de histonas, associando-se 

fisicamente ao centro de histonas dos nucleossomos, controlando a 

acessibilidade cromatínica36, 37. DAXX tem papel amplamente descrito na 

regulação da transcrição gênica devido as suas interações com fatores 

controladores da acessibilidade cromatínica, além de sua relevante função na 

resposta apoptótica por sua interação com a proteína quinase ativada por 
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mitogênio 5 (ASK1), fator atuante da via de sinalização de apoptose do 

receptor Fas103. No tecido cerebral, descrevem-se alterações de suas funções 

em doenças neurológicas como Doença de Alzheimer104, isquemia cerebral105, 

106 e Doença de Parkinson107 tanto in vitro como em modelos animais. A perda 

de DAXX associa-se a defeitos na deposição de histona H3.3, a anormalidades 

nas modificações da cromatina, com impacto na modulação de circuitos 

neuronais108. Em modelos animais, a expressão de DAXX demonstrou-se ser 

tecido-específica e diminuiu com o aumento da idade no fígado, rins, coração, 

córtex e cerebelo109. Os nossos resultados de decréscimo dos níveis de 

expressão gênica e proteica de DAXX no tecido cerebral humano com o 

envelhecimento corroboram estes achados prévios em modelos animais. E, 

sugerem uma consequente disfunção da deposição da histona com alteração 

da acessibilidade cromatínica. 

O complexo ATRX-DAXX apresenta funções no agrupamento e 

estabilização da cromatina, e controle do processo de replicação regulando a 

forquilha de replicação. Este complexo atua principalmente nas regiões de 

heterocromatina como a heterocromatina telomérica, mantendo sua 

estabilidade através de interações epigenéticas com fatores de transcrição, 

marcações em caudas de histona, e mantendo o padrão de metilação do 

DNA55, 108, 110. A redução concomitante e com correlação significativa de ATRX 

e DAXX apontam para uma disfunção deste complexo no tecido cerebral 

humano com o avançar da idade, sugerindo uma instabilidade na região 

telomérica. 

De fato, no presente estudo foi observada a diminuição do tamanho 

dos telômeros no decorrer da idade, sugerindo uma associação desta redução 

no comprimento com a senescência celular e ao aumento gradual na 

sinalização de danos ao DNA como descrito anteriormente111, 112. 

Interessantemente, os resultados na presente casuística demonstraram que os 

casos com baixa expressão de ATRX e DAXX se associaram ao menor 

comprimento de telômeros, corroborando a relação do complexo ATRX-DAXX, 

particularmente ATRX, na manutenção dos telômeros. Esta observação se 

alinha com os achados previamente descritos de aumento da sinalização de 



36 

 

dano ao DNA nos telômeros na ausência de ATRX70, 102. Desta forma, a 

diminuição da expressão dos componentes do complexo ATRX-DAXX podem 

contribuir na perda da manutenção da estrutura telomérica e conduzir à perda 

neuronal levando a disfunção da aprendizagem e da memória e, finalmente, ao 

declínio cognitivo em idosos.  

Por outro lado, este complexo ATRX-DAXX pode contribuir na 

replicação celular contínua levando à tumorigênese. De fato, mutações de 

ATRX e DAXX foram relatadas como fatores desencadeantes de alongamento 

alternativo dos telômeros (ALT – Alternative Lengthening of Telomeres) em 

alguns tipos tumorais113, 114, incluindo tumores do Sistema Nervoso Central63, 73. 

Em gliomas de alto grau, como os astrocitomas anaplásicos e glioblastomas 

primários, o aumento na expressão de ATRX causou impacto na sobrevida 

global dos pacientes, sendo associado a pior prognóstico, bem como 

resistência terapêutica115, 116. Um aumento do nível de expressão de DAXX 

também foi relacionado ao aumento do ciclo celular, proliferação celular e, 

consequentemente, ao crescimento do tumor em gliomas de alto grau117. 

Adicionalmente, a presença de DAXX no citoplasma das células, conforme 

detectado no presente estudo, pode bloquear a apoptose33, 34. A expressão de 

DAXX também foi maior em metástases em comparação com tumores 

primários de mama, próstata e cólon118. Da mesma forma, no câncer de ovário, 

a expressão aumentada de DAXX foi associada com aumento da 

tumorigênese, metástase e quimiorresistência119. 

A manutenção do comprimento do telômero é essencial para que a 

célula continue se dividindo. Portanto, as células cancerosas podem utilizar a 

via da telomerase, onde se faz necessária a atuação do complexo ATRX-DAXX 

para preservar o comprimento dos telômeros, ou com ALT, um mecanismo de 

alongamento dos telômeros mediado por recombinação homóloga. ALT foi 

associada à perda de expressões ATRX e/ou DAXX, e foi observada em vários 

tipos de tumor, incluindo astrocitomas73, 120, leiomiomas uterinos121, tumores 

neuroendócrinos pancreáticos122, sarcomas72 e neuroblastomas123. Contudo, 

observamos com este estudo a presença de expressão do complexo ATRX-

DAXX nos diferentes graus de meningiomas, sugerindo a presença deste 
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complexo protegendo os telômeros, o que foi corroborado pela baixa 

variabilidade do comprimento telomérico. O mecanismo ALT provavelmente 

não está ativado em meningiomas devido à ausência de telômeros longos. De 

fato, a via ALT pode estar reprimida pela elevada expressão de ATRX em 

meningiomas de alto grau como relatado anteriormente66. O impacto da 

hiperexpressão de ATRX em meningiomas de alto grau deverá ser abordado 

em estudos adicionais para identificar as vias de sinalização implicadas na 

progressão maligna dos meningiomas. 

Em resumo, os resultados deste estudo corroboraram o importante 

papel do complexo ATRX-DAXX no destino da célula por meio de sua interação 

com a estrutura telomérica (Figura 12). O aprofundamento na compreensão do 

papel do complexo ATRX-DAXX nos mecanismos funcionais nos processo de 

disfunção cognitiva na senescência e no processo tumoral poderá contribuir 

para abordagens terapêuticas inovadoras nestas condições. 
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Figura 12. Papel esquemático do complexo ATRX-DAXX na estrutura telomérica. Ação do 
complexo ATRX-DAXX no envelhecimento fisiológico do cérebro, atuando no encurtamento do 
telômero em comparação com sua atuação na manutenção do telômero nos meningiomas. 
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8. CONCLUSÕES  

 Observou-se menor expressão do complexo ATRX-DAXX nos tecidos 

cerebrais humanos de autópsia de indivíduos acima de 65 quando 

comparados aos tecidos dos indivíduos abaixo desta idade. Observou-se 

aumento da expressão de ATRX-DAXX nos meningiomas mais malignos 

(GII/GIII). 

 Detectou-se menor expressão proteica de ATRX e DAXX nos neurônios 

de indivíduos com idade acima de 65 anos e maior expressão de ATRX e 

DAXX nos meningiomas GII/GIII.  

 O comprimento do telômero diminuiu no tecido cerebral humano com o 

avanço da idade, enquanto manteve-se estável nos meningiomas 

independente do grau de malignidade. 
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APÊNDICE 3 – Aprovação do Comitê de Ética 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE 4 – Tabela de dados da casuística de tecido cerebral de autópsia 

Whole Brain 
N° de 

amostra 
Gênero Idade 

Intervalo post-
mortem (h) 

Expressão 
absoluta ATRX 

(2
-DCT)

 

Expressão 
absoluta DAXX 

(2
-DCT)

 

Expressão 
absoluta 

Telômeros (2
-DCT)

 
FFPE 

WB 01 F 89 14h 0,79 1,47 86,64   

WB 02 M 50 10h 2,28 0,96 26,43   

WB 03 M 42 12h 1,82 1,88 57,00 x 

WB 04 F 77 12h 1,69 1,02 3,13 x 

WB 05 M 62 12h 2,09 1,54 0,97   

WB 06 M 56 12h 1,77 2,69 19,13   

WB 07 M 54 16h 2,04 1,63 12,67   

WB 08 M 78 13h 1,46 1,18 19,71   

WB 09 M 78 6h 1,36 1,90 4,93   

WB 10 F 70 13h 1,47 3,24 3,59   

WB 11 M 74 15h 1,90 1,80 2,09 x 

WB 12 M 63 14h 2,46 1,82 6,18   

WB 13 M 84 23h 1,15 2,34 19,63 x 

WB 14 F 57 15h 1,39 1,72 40,31   

WB 15 M 44 11h 2,33 2,54 58,52 x 

WB 16 F 47 24h 3,29 2,59 71,45   

WB 17 F 94 68h     4,77   

WB 18 M 64 15h 2,90 2,69     

WB 19 M 34 14h 1,47 2,58 3,84 x 

WB 20 M 84 14h 1,93 2,61 13,75   

WB 21 M 51 20h 3,99 1,91 2,15   

WB 22 M 54 10h 4,14 2,74 5,96   

WB 23 M 54 17h 3,27 3,64 0,97   

WB 24 M 63 18h 2,46 3,19 6,08   

WB 25 M 43 14h 5,20 3,63 3,62   

WB 26 M 66 12h 3,09 1,94 3,25   

WB 27 M 85 19h 1,88 6,86 1,22   

WB 28 F 98 19h 1,20 1,32 0,02 x 

WB 29 M 66 28h 2,15 1,58 1,18   

WB 30 M 64 12h 2,25 2,07 6,28   

WB 31 F 91 15h 2,32 4,99 1,57   

WB 32 M 48 24h 3,44 2,55 1,55   

WB 33 M 67 6h 1,71 1,58 4,90   

WB 34 M 37 19h 1,91 1,77     

WB 35 M 37 16h 2,33 2,87 43,06 x 

WB 36 M 40 11h 4,29 3,28 7,02 x 

WB 37 M 55 16h 6,64 2,54 6,72   

WB 38 F 59 15h 4,94 2,78 13,93   

 



 

 

Whole Brain 
N° de 

amostra 
Gênero Idade 

Intervalo 
post-mortem 

(h) 

Expressão 
absoluta ATRX 

(2-DCT) 

Expressão 
absoluta DAXX 

(2-DCT) 

Expressão 
absoluta 

Telômeros (2-
DCT) 

FFPE 

WB 39 M 52 13h 3,87 2,38 1,50   

WB 40 M 67 17h 3,38 4,77     

WB 41 F 50 13h 7,72 4,39     

WB 42 M 80 18h 2,26 2,22 1,61   

WB-43 F 86 18h     1,57   

WB-44 M 36 19h     1,93   

WB-45 M 59 21h     0,94   

WB 46 F 43 21h 2,72 1,87 1,34   

WB 47 F 46 25h 3,67 2,48 1,67   

WB 48 F 86 23h 0,89 4,05     

WB 49 M 90 15h 0,66 2,02 1,80   

WB 50 F 79 20h 1,09 1,97 1,85   

WB 51 M 44 22h 2,07 1,34 1,31   

WB 52 M 35 14h 1,51 2,15 0,14   

WB 53 F 79 15h 1,46 1,05 1,25   

WB 54 M 73 23h 0,82 2,13 1,05   

WB 55 M 42 26h 2,14 1,90 1,29   

WB 56 M 49 22h 3,38 1,98 0,74   

WB 57 M 53 15h         

WB 58 M 58 14h 2,77 2,26 1,09   

WB 59 F 64 25h 1,58 2,21 1,58   

WB 60 M 75 19h 1,17 1,08     

WB 61 F 85 11h 1,11 1,48 0,89   

WB 62 M 87 20h 1,00 4,67 0,79   

WB 63 M 61 15h 3,13 1,97 2,47   

WB 64 F 68 27h 0,82 2,13 1,93   

WB 65 M 73 12h 2,21 3,11 1,63   

WB 66 F 86 15h         

WB 67 M 77 14h 1,88 2,19 1,38   

WB 68 F 60 23h 3,60 1,94 1,81   

WB 69 M 57 14h 4,38 5,39 1,17   

WB 70 F 70 16h 1,03 1,80 2,57   

WB 71 M 77 14h 1,50 1,81 2,88   

WB 72 F 44 29h 2,52 3,93 2,18   

WB 73 F 83 15h 1,79 3,55 1,78   

WB 74 M 36 21h 1,15 2,33 0,93   

WB 75 M 84 22h 0,74 2,46 1,90   

WB 76 F 60 21h 1,15 1,97 2,29   

WB 77 F 82 20h 1,98 2,90 1,88   

WB 78 F 75 15h         

WB 79 F 88 19h 0,44 2,40 1,68   



 

 

Whole Brain 
N° de 

amostra 
Gênero Idade 

Intervalo 
post-mortem 

(h) 

Expressão 
absoluta ATRX 

(2-DCT) 

Expressão 
absoluta DAXX 

(2-DCT) 

Expressão 
absoluta 

Telômeros (2-
DCT) 

FFPE 

WB 80 M 54 18h 2,35 3,23 0,96   

WB 81 M 41 21h 1,06 1,78 1,12   

WB 82 F 64 28h 1,19 1,88 2,43   

WB 83 M 67 16h     1,49   

WB 84 M 84 12h 0,66 1,76 2,16   

WB 85 M 71 20h 0,38 2,25 1,92   

WB 86 M 55 12h 1,51 1,56 1,49   

WB 87 F 54 17h 2,28 4,20 1,99   

WB 88 F 36 15h 1,03 1,92 1,59   

WB 89 F 58 13h 2,66 3,01 2,02   

WB 90 F 43 14h 0,90 1,82 1,48   

WB 91 M 68 18h 0,85 3,26 1,67   

WB 92 M 65 22h 1,15 2,14 1,77   

WB 93 M 55 17h 0,67 3,68 1,31   

WB 94 M 87 19h         

WB 95 M 61 22h 1,45 2,35 1,42   

WB 96 F 60 18h 1,83 1,77 0,42   

WB 97 M 95 14h 0,30 3,08 4,70   

WB 98 F 86 18h 1,16 1,07 1,27   

WB 99 F 37 19h 1,78 2,00 1,80   

WB 100 F 67 14h 0,64 2,13 1,51   

WB 101 M 91 8h 0,46 2,10 1,16   

WB 102 F 63 12h 0,99 1,42 1,48   

WB 103 M 66 10h 1,15 1,82 1,10   

WB 104 F 75 19h 1,80 1,07 1,30   

WB 105 M 59 16h 1,98 3,05 1,92   

WB 106 F 96 13h 0,32 1,78 1,46   

WB 107 M 45 14h 1,32 2,11 0,97   

WB 108 M 70 11h 0,86 2,10 1,14   

 

 

 

  



 

 

APÊNDICE 5 – Tabela de dados da casuística de meningioma 

Grau Caso 
N° de 

amostra 
Gênero Idade 

Expressão 
absoluta 

ATRX (2
-DCT)

 

Expressão 
absoluta 

DAXX (2
-DCT)

 

Expressão 
absoluta 

Telômeros 
(2

-DCT)
 

TMA 

I Meningotelial 121 F 59 8,694959 5,51486   x 

I Meningotelial 144 F 55 8,512257 4,770365     

I Meningotelial 150 F 54 8,077424 5,287908     

I Meningotelial 221 M 31 8,755812 6,520629     

I Meningotelial 288 F 36 8,768511 4,966864 2,303587 x 

I Meningotelial 293 F 70 8,723011 4,757434     

I Meningotelial 303 F 45 8,232617 5,297632     

I Meningotelial 304 M 69 8,621046 4,838345     

I Meningotelial 376 M 37 8,677749 5,590667     

I Meningotelial 494 M 28 8,677749 5,590667     

I Meningotelial 549 M 73 8,660127 5,406288   x 

I Meningotelial 641 M 76 8,694394 5,887039     

I Meningotelial 869 F 22 8,035716 5,64309     

I Meningotelial 870 M 50 8,585823 5,18318 0,996383   

I Meningotelial 979 F 60 8,419908 5,485361     

I Meningotelial 1102 F 78 8,501328 6,175906   x 

I Meningotelial 1153 F 51 8,684381 5,434339 2,647104   

I Meningotelial 1215 F 44 8,23015 4,954292 2,940878   

I Meningotelial 1259 F 49 8,659591 5,728953     

I Meningotelial 1291 F 66 8,516633 5,08799 2,060225 x 

I Meningotelial 1392 M 58 7,834629 5,60361 1,998466 x 

I Transicional 84 F 54 8,556446 5,330095 1,907201   

I Transicional 114 F 46 8,580422 4,696342 2,624697 x 

I Transicional 136 F 69 8,373297 5,446929   x 

I Transicional 212 F 47 8,435903 5,766522   x 

I Transicional 219 F 68 8,877155 4,795091     

I Transicional 223 F 58 8,537006 5,166284 2,293853   

I Transicional 231 M 75 8,359338 5,567837   x 

I Transicional 308 F 58 8,637173 5,587668 2,499767   

I Transicional 333 F 39 8,348471 5,569871 2,553242   

I Transicional 343 F 46 8,182904 5,641916 2,49493   

I Transicional 365 M 54 9,012488 5,611071 2,081811   

I Transicional 389 F 53 8,784514 5,172725 2,947738   

I Transicional 416 F 75 8,516841 5,05951     

I Transicional 444 M 35 8,522339 5,031178 2,270409   



 

 

Grau Caso 
N° de 

amostra 
Gênero Idade 

Expressão 
absoluta 

ATRX (2
-DCT)

 

Expressão 
absoluta 

DAXX (2
-DCT)

 

Expressão 
absoluta 

Telômeros 
(2

-DCT)
 

TMA 

I Transicional 447 F 41 8,867085 5,560214     

I Transicional 454 M 62 8,533228 4,879331   x 

I Transicional 470 F 47 8,561284 5,284839 1,751741 x 

I Transicional 484 M 43 8,63427 5,475638 2,393011 x 

I Transicional 551 F 52 8,552489 5,037805 1,715186   

I Transicional 602 F 48 6,993266 4,275409   x 

I Transicional 626 M 66 8,59205 5,188835   x 

I Transicional 708 M 47 8,897013 5,03636 2,279202   

I Transicional 821 F 77 8,464 5,184853     

I Transicional 830 F 72 8,051447 5,820189   x 

I Transicional 844 F 69 8,495122 4,706978 2,357834 x 

I Transicional 970 F 69 8,424488 5,026493   x 

I Transicional 1004 F 57 8,420184 5,656884   x 

I Transicional 1053 M 53 8,525382 5,011758   x 

I Transicional 1068 F 58 8,549071 5,214298     

I Transicional 1089 F 64 8,34121 5,942377 1,828713   

I Transicional 1110 F 42 8,595663 5,449909 1,993352   

I Transicional 1266 F 55 8,394907 5,629209 1,772218 x 

I Transicional 1271 F 60 8,632566 5,452691 2,187177 x 

I Transicional 1320 F 42 8,735955 4,570167 1,571203 x 

I Transicional 1321 F 34 8,60168 4,82202 2,427953 x 

I Transicional 1388 F 72 8,140276 5,399519 2,001622 x 

I Fibroso 54 M 57 8,487897 5,566706 2,944321 x 

I Fibroso 82 F 50 8,832498 4,836291     

I Fibroso 240 F 45 8,831403 5,090802 1,937617 x 

I Fibroso 361 F 44 8,488937 5,396962     

I Fibroso 422 F 79 8,636486 5,088336 2,872733 x 

I Fibroso 434 F 52 8,278591 5,12847     

I Fibroso 475 F 76 8,562422 5,420925 2,135054 x 

I Fibroso 1186 F 77 9,108868 5,85178 2,489261   

I Fibroso 1376 M 51 8,895969 5,645322 2,060179 x 

I Fibroso 1385 M 44 8,854244 5,561736 2,008261 x 

II Atípico 292 M 53 8,715808 5,057866 0,920494   

II Atípico 325 M 69 8,453759 4,640566     

II Atípico 430 M 39 8,48808 4,412199 1,172227   

II Atípico 960 M 60 10,14125 5,18301   x 

II Atípico 966 M 53 8,941896 4,241965 2,065329   

II Atípico 1114 M 39 8,437735 5,897434 2,141224   



 

 

Grau Caso 
N° de 

amostra 
Gênero Idade 

Expressão 
absoluta 

ATRX (2
-DCT)

 

Expressão 
absoluta 

DAXX (2
-DCT)

 

Expressão 
absoluta 

Telômeros 
(2

-DCT)
 

TMA 

II Atípico 1167 M 45 8,689376 5,229945 1,592044 x 

II Atípico 25 F 58 8,607726 5,059007 2,033915   

II Atípico 474 F 60 8,372061 5,504412   x 

II Atípico 482 F 55 8,542136 4,955247   x 

II Atípico 489 F 64 8,654946 5,370914 1,809411   

II Atípico 525 F 27 8,693196 4,72096     

II Atípico 777 F 65 8,760073 5,527412 2,401564   

II Atípico 924 F 80 9,370682 4,768822 2,358089 x 

II Atípico 954 F 33 8,57401 7,751361 2,86951 x 

II Atípico 1213 F 74 8,903215 5,264615     

II Atípico 1222 F 55 8,296066 5,466893 1,534154 x 

II Atípico 1314 F 58 8,637267 4,307685 3,451195   

III Maligno 102 M 48 8,791363 5,11738 2,260731   

III Maligno 171 F 74 9,00061 4,910558     

III Maligno 348 F 44 8,36364 6,450285   x 

III Maligno 656 F 72 8,308512 9,125751 2,273761 x 

III Maligno 672 M 35 9,413929 5,745147 2,741701   

III Maligno 1410 M 41 9,891764 6,215793 2,637763   

 


